
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงาน... 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๒๕ (๔/๒๕๖๓) 

วันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค า) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล) แทน 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน  

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม) แทน 

 



-๒- 
 

๒๙. ผู้อ านวยการ... 

 

 

๑๓. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก) แทน 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศม)ี แทน 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์) แทน 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ  ภักดีพินจิ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์) แทน   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ ด ารงวิรยิะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  กาวรีะ) 

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

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 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

๒๗. ผูอ้ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

๒๘. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

 



-๓- 
 

๑๓. นายพลรบ  สวัสดี... 

 

 

๒๙. ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณวีงค์) 

๓๐. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์) แทน 

๓๑. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๓๒. ผูอ้ านวยการกองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๓. รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมลิา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุมผ่านระบบ Conference ณ ห้อง L๘๐๗ วิทยาลัยการจัดการ 

๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรสีุดา  จงสทิธิผล)  

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจ) 

- ไม่ม ี-  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย ผูช่้วยอธิการบดี 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผูช่้วยอธิการบดี 

๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูช่้วยอธิการบดี 

๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจติร รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง 

๘. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

๙. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัตวิงศ์ ผูอ้ านวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ 

๑๑. นายจรีะวัฒน์  หมั่นงาน ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่ 

๑๒. นางสาวปริญาพร  สันตะจติต์ รักษาการแทนผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

 

 



-๔- 
 

๕. แนะน าหนงัสือ... 

 

 

๑๓. นายพลรบ  สวัสดี ผูอ้ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์ 

๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหนา้งานประชุมและพิธีการ 

๑๖. นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ หัวหนา้งานธุรการ 

๑๗. นางชัชชญา  ถูกจติร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชรส์าริกิจ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศว์รรณ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๓. นายเอนก  จักปวง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รว่มกันจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งร่วมกันเฝ้าระวัง 

การระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

๓. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา งดถ่ายรูปบนเวทีที่ประทับ           

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ลงโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) ทั้งนี้ กรณีที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปเวทีที่ประทับดังกล่าว ให้ด าเนินการ

ถ่ายรูปบริเวณด้านล่างเวที  

๔. แนะน าหนังสือ ๑ Faculty ๑ Signature (๑ คณะ ๑ สัญลักษณ์ความส าเร็จ) ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานของ 

๑๖ คณะ และ ๒ วิทยาลัย ภายใต้โครงการ ๑ คณะ ๑ สัญลักษณ์ความส าเร็จ ได้สะท้อนภาพ

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย

และพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ตอ่เนื่องตามล าดับ 

 

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


-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 

 

 

๕. แนะน าหนังสือพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ซึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              

เสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)             

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดศรีโคมค า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

๖. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ลงข่าวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา         

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ (หน้า ๑๒) และข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล (University for Community 

Innovation with International Standard)  

    

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓)                    

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม R๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝา่ยเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓)                    

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒ (๑/๒๕๖๓)        

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม           

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข  

จาก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมือ     

วิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมอืวิทยาศาสตร์                      

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์     

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม      

จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศดังกล่าว 

๓. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                                 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติตอ่ไป 

ทั้งนี้ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) ประกาศคณะพลังงาน                 

และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ตามความข้างต้นอาจมีความขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุง         

เครื่องมอืวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นประกาศฉบับหลัก นั้น 

  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม     

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                       

อนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เนติ  เงินแพทย์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๓๖๑๓๐๓ สาหร่ายวิทยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ดร.เนติ  เงินแพทย์       

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 

๓๖๑๓๐๓ สาหร่ายวิทยา กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) ของนางสาวบุษกร  ใจตรง 

รหัสนิสิต ๖๐๐๙๒๒๘๗ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สรุปผลการสอบสวน                                    

หาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีความผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน 

แต่ไม่ได้มเีจตนาทุจริต จงึท าใหผ้ลการศกึษาที่นสิิตจะได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จงึขออนุมัตใิห ้ดร.เนติ  เงนิแพทย์ อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขาวิชา

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๑๓๐๓ สาหร่ายวิทยา กลุ่มที่ ๑ รายละเอียด    

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และเป็นการขอแก้ไขผลการศกึษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศกึษานิสิต    

เกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝา่ยเลขานุการ จงึขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.เนติ  เงินแพทย์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      

แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๖๑๓๐๓ สาหร่ายวิทยา กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น           

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) ของนางสาวบุษกร  ใจตรง รหัสนิสิต ๖๐๐๙๒๒๘๗ จากเดิม 

C+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เนติ  เงินแพทย์ ด้วยวาจา               

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด              

การแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.เนติ  เงินแพทย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๑๓๐๓ สาหร่ายวิทยา กลุ่มที่ ๑ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวบุษกร  ใจตรง 

รหัสนิสติ ๖๐๐๙๒๒๘๗ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เนติ  เงินแพทย์ ด้วยวาจา               

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด              

การแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ  

- 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) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ

และพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ าจวง 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์

ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ าจวง ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 
 

- 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         

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เ ร่ือง การสนับสนุน              

การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญาเมดิคอล จ ากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทกึความเข้าใจ... 

 

 



-๑๐- 
 

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

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน       

ประเทศ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

น าเ ร่ืองดั งกล่ าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                     

เพื่อทราบตอ่ไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่ง

มอบผลการด าเนินงานจั ดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมและการพัฒนาบุคลากร    

เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน 

อุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข

ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ    

ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

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 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว    

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิ บัติ งาน          

เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ กับส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม              

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา มหาวิทยาลัยพะเยา             

เพื่อทราบตอ่ไป 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๗... 

 

 



-๑๑- 
 

- 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 

อยู่ ระหว่ างด า เนิ นการของคณะเภสั ชศาสต ร์                  

ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

แห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

เพื่อทราบตอ่ไป 

 
 

- 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 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการเสนอลงนาม (ร่าง)   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่ าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ

ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ือง

ดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๑๒- 
 

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 

กั บส า นั ก ง านปลั ดกร ะทรว งก า รอุ ดมศึ กษา 

วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 

 

 



-๑๓- 
 

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  

 

 
 

 

 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๙... 

 

 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

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   

 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบชื่อและชื่อย่อคณะ 

(ภาษาอังกฤษ) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

(School of Business and Communication Arts (BCA) 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

๖.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม ่

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                 

เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่  เรียบร้อยแล้ว             

และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๒.๑๑ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๑๕- 
 

๖.๒.๑๑ ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริม

สุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์              

และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ          

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังตอ่ไป  

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง จัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและ

ฟื้ นฟูผู้ สู งอายุ  ( เชียงราย) ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อเสนอแนะ            

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุมคร้ังตอ่ไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม 

ระหว่ า ง  มหาวิ ทยาลั ยพะเยา              

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์และบริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด (มหาชน) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา              

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง             

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ก่อนเสนอลงนาม          

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                         

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๑... 

 

 



-๑๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

กรณี นายเกียรติศักดิ์   ใสสอาด 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๔๒๓๓ 

โครงสร้างอาคาร และนางภัคธิมา วังยาว 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๔๒๔๑ 

ออกแบบสถาปัตยกรรม 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์            

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๘๔๒๓๓ โครงสร้างอาคาร กลุ่มท่ี ๑                         

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  และนางภัคธิมา วั งยาว              

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ส่งผลการศึกษาล่าช้า              

ในรายวิชา ๑๘๔๒๔๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มท่ี ๑ ภาคการศึกษาปลาย             

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากนักวิชาการศึกษา  

(นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา ท้ัง ๒ รายวิชา               

ได้ส่งผลการศึกษาให้กับนักวิชาการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่นักวิชาการศึกษา            

เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงท าให้ไมไ่ด้จัดส่งผลการศกึษาตามก าหนด 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการ                               

สอบข้อเท็จจริง นักวชิาการศกึษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) ตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์  ในการสอบข้อเท็จจริง 

นักวชิาการศกึษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) 

๖.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้ง

หน่ วยบริ การงานสร้ างสรรค์                      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์               

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง                

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ในการประสานหน่วยกฎหมาย ปรับแก้ไข 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วย

บริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของ 

หน่วยกฎหมาย ก่อนประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว            

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของ

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๒... 

 

 



-๑๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๓.๒ ข อ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย วิ จั ย               

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นท่ี 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพื้นท่ี โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             

และการสื่อสาร 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการประสาน

หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดท า (ร่าง) ประกาศ           

การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่             

สู่ เมื องมรดกโลก เพื่ อร่ วมเป็น           

ภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนา  

เมอืงสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อน

มรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่าย

สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ร่วมภาครัฐ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่         

สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม             

และการขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน             

ร่วมภาครัฐ  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบตอ่ไป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์         

ได้ด าเนินการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่         

สู่เมืองมรดกโลกเพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์

พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนมรดกโลก 

ระหวา่ง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศกึษา และหนว่ยงานร่วม

ภาครัฐ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อย

แล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

๔.๒ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๑๘- 
 

๔.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข  

จาก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุง

เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเคร่ืองมือ

วทิยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์           

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมท้ังมอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม            

จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศดังกล่าว 

๓. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                          

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท า         

บันทึกข้ อความขออนุมั ติ ยกเลิก (ร่ าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุง

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งท่ี ๒๕ (๔/๒๕๖๓) ในวันพุธท่ี 
๒๖ เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  

๔.๓ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร 

และขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรของวทิยาลัยการศกึษา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร และเห็นชอบการบรรจุการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ของวทิยาลัยการศกึษา ดังนี้ 

๑.๑ เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

แขนงวชิาภาษาญี่ปุ่น และแขนงวชิาภาษาฝร่ังเศส ออกไปอยา่งไมม่กี าหนด 

๑.๒ เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

แขนงวชิาภาษาจีน จากเลื่อนออกไปอยา่งไมม่กี าหนด เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓ เห็นชอบการบรรจุการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิา

การศึกษา (แขนงดนตรีและนาฎศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าในแผนพัฒนา

มหาวทิยาลัยพะเยา  

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการน า           

การเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร และการบรรจุการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตร ของวิทยาลัยการศึกษา เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๒. มอบกองแผนงาน... 

 

 



-๑๙- 
 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว              

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  

 

๖.๑.๔ ขอหารือการชี้แจงกระบวนการ           

และขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรม            

การวจิัยในมนุษย ์

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการพจิารณา

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์ดังนี้ 

๑. มหาวทิยาลัยได้ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความล่าชา้ของกระบวนการพจิารณาจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย ์โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการสมทบเพิ่มเตมิ จ านวน ๑๘ คน เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็วยิ่งขึน้ 

๒. ให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดตามเร่งรัดการประเมินผล                        

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทันตาม

กรอบเวลา และเพื่อเกิดประโยชนส์ูงสุดกับนักวจิัย 

๓. ให้คณะ/วิทยาลัย ท่ีมีศักยภาพท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย             

ในมนุษย์ภายในหน่วยงาน สามารถด าเนินการได้ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาตกิ าหนด 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย ในการ

ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงาน            

ท่ีมีศักยภาพสามารถด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายในหน่วยงานได้                

ท้ังนี้ อย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติ 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด 

หรือเป็นไปตามมาตรฐาน ระดับนานาชาติ โดยทางหน่วย

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะได้จัดเตรียมข้อมูล

และรายละเอียดข้อก าหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามมาตรฐานส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาตไิวใ้ห้แก่คณะ/วทิยาลัย 

 

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  ว่ าด้ วย                   

การก ากั บดู แลการด า เนิ นการ             

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง

ระเบียบฉบับเดิม และฉบับใหม่ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน           

ของการด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์            

ของมหาวทิยาลัยพะเยาตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ในการน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...   

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ... 
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๖.๑.๗ ขอความเห็ นชอบ (ร่ าง) บันทึก  

ข้ อ ตกล งก า รส่ ง ผู้ ป่ ว ย น อ ก                         

เพื่อการรักษาตอ่ (OP Refer) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

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

๒. มอบส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว             

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และประสาน                        

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                         

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

๓. มอบกองบริการการศึกษา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการ           

รักษาต่อ (OP Refer) กับนิสิตท่ีฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ สถานศึกษา และสหกิจศึกษา ท้ังนี้ 

กรณีท่ีมีสิทธิอยู่นอกพื้นท่ีท่ีได้รับสิทธิการรักษา ให้ประสานนิสิตด าเนินการย้ายสิทธิ

การรักษามายังศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาก่อน   

 

 

อยู่ ระหว่างด าเนินการของส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ (OP Refer) 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๒/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การร่วม

จั ดการประชุมทางวิ ชาการและ            

การตี พิ มพ์ เผยแพ ร่  ระหว่ าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การร่วมจัดการประชุมทางวชิาการ และ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย             

ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การร่วมจัดการประชุมทางวิชาการและการตีพิมพ์

เผยแพร่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว      

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

๔.๒ ขอความเห็นชอบ... 
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๔.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก  

ความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับมหาวทิยาลัยนเรศวร 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหวา่ง มหาวทิยาลัยพะเยา กับมหาวทิยาลัยนเรศวร  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ทราบตอ่ไป  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ในการปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประสาน

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

ก่อนเสนอลงนาม และประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๔.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการ

กรณีรายงานผลการศึกษานิสิต เกิน

กวา่ก าหนด การแก้ไขผลการศึกษาและ

การไมม่าคุมสอบตามก าหนด (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีรายงานผล

การศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบ             

ตามก าหนด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบกองบริการการศกึษา น าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามตอ่ไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา   

ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง          

การด าเนินการกรณีรายงานผลการศึกษานิสิต            

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มา 

คุมสอบตามก าหนด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... เสนออธิการบดี

อนุมัติและลงนามตอ่ไป 

๔.๔ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณา

คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑.๑ รางวัลนักวจิัยดีเด่นด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว 

๑.๒ รางวัลนักวจิัยดีเด่นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ  ชอ่ล าเจียก 

๑.๓ รางวัลนักวจิัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ 

๑.๔ รางวัลนักวจิัยดีเด่นด้านการวจิัยท่ีสร้างประโยชนใ์ห้แก่ชุมชน  

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คมศักดิ์  พนิธะ 

กองบริหารงานวิจัย ได้ด าเนินการจัดท าประกาศผลการ

พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบกองบรหิารงานวิจัย... 
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๒. มอบกองบริหารงานวิจัย จัดท าประกาศผลการพิจารณาดังกล่าว ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ความเข้าใจ การสนับสนุนและ

ส่ ง เส ริ มการส ร้ า งนวั ตก รรม             

เพื่ อสั งคมในพื้น ท่ีกลุ่ มจั งหวั ด

ภาค เหนื อตอนบน ๒ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สังคมในพื้นท่ีกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อน
ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ทราบตอ่ไป 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ

เสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกความเข้าใจการสนับสนุน

และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสังคมในพื้นท่ี 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป   

๖.๑.๒ ขออนุ มั ติ ป รับป รุ ง โครงส ร้ า ง

หนว่ยงานภายในกองกลาง 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนว่ยงานยอ่ย ระดับงาน ภายในกองกลาง เป็น ๕ งาน ดังนี้ 

๑.๑ งานธุรการ 

๑.๒ งานประชุมและพธีิการ 

๑.๓ งานประชาสัมพันธ์ 

๑.๔ งานประสานงานกรุงเทพฯ 

๑.๕ งานวเิทศสัมพันธ์ 

๒. อนุมัติโอนย้ายร้านของท่ีระลึก และอัตราก าลังสังกัดกองกลาง ไปสังกัดร้านของท่ีระลึก 

ส านักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน ๒ อัตรา ตามรายชื่อ ดังนี้ 

๒.๑ นางสาวธนพร เรืองเดช เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานราชการ) 

๒.๒ นางวาสนา ค าปา เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานมหาวทิยาลัย) 

๑. ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติ         

ท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน ในการประสาน

หน่วยกฎหมาย จัดท าประกาศปรับปรุงโครงสร้าง

หน่วยงานย่อย ระดับงาน สังกัดกองกลาง ยุบเลิก

หน่วยบริหารน้ าดื่ม สังกัดกองกลาง และยกเลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงาน

ของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา             

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้  โดยมอบหน่วยบริหารน้ าดื่ม 

ด าเนินการน าเงินและทรัพย์สินท่ีเหลือท้ังหมด           

เข้าเป็นรายได้ของมหาวทิยาลัย  

๓. มอบกองแผนงาน... 

 

 



-๒๓- 
 

๓. มอบกองแผนงาน ประสานหน่วยกฎหมาย จัดท าประกาศปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย            

ระดับงาน สังกัดกองกลาง ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ าดื่ม สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา               

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ โดยมอบหน่วยบริหารน้ าดื่ม 

ด าเนนิการน าเงินและทรัพยส์ินท่ีเหลือท้ังหมดเข้าเป็นรายได้ของมหาวทิยาลัย  

๔. มอบกองการเจ้าหน้าท่ี จัดท ารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง               

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัด            

ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

๓. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าท่ี ในการ

จัดท ารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากร         

ท่ี เกี่ยวข้อง เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลเพื่อพจิารณาอนุมัตกิารยา้ยสังกัด 

ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

๖.๑.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวนฤภร  แสงศรีจั นทร์  

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๑๓ 

การอา่นอยา่งมกีลยุทธ์ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวนฤภร  แสงศรีจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๑๓ การอ่าน อย่าง

มีกลยุทธ์ กลุ่มท่ี ๗ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศกึษา ของนายศิร

สิทธ์ิ  แสนพรม รหัสนสิิต ๖๑๐๒๒๖๖๓ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวนฤภร  แสงศรีจันทร์ ด้วยวาจา               

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด 

การแก้ไขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวนฤภร      

แสงศรีจันทร์ ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๒ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๔- 
 

๖.๑.๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

Miss Qu Yixin อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๔๒๒๒๓ การพัฒนาทักษะการฟัง

และการพูดภาษาจีน ๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Miss Qu Yixin อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๒๒๓ การพัฒนาทักษะการฟัง             

และการพูดภาษาจีน ๓ กลุ่มท่ี ๓ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา            

ของนางสาวเอื้อการย ์ นาเมอืง รหัสนสิิต ๖๑๑๑๐๖๑๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+   

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Miss Qu Yixin ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

การด าเนนิการกรณีการรายงานผลการศกึษานสิิตเกินกวา่ก าหนด การแก้ไขผลการศกึษา และการ

ไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ว่ากล่าวตักเตือน Miss Qu Yixin    

ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

นายธาตรี   เจ ริญพรพิ มลกุ ล 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๑๑๑ 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๑ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๑๑๑ ภาษาจีน           

เพื่อการสื่อสาร ๑ กลุ่มท่ี ๓ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของ

นางสาวชนัญญา  สุจริต รหัสนสิิต ๖๑๕๐๐๑๖๙ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น B+   

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล ด้วยวาจา และ

รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนดการ

แก้ไขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ว่ากล่าวตักเตือน นายธาตรี    

เจริญพรพมิลกุล ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๕- 
 

๖.๑.๔ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

กรณี  นางสาวณัฏฐิมา  มากชู  

จ านวน ๔ รายวชิา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เนื่องจาก นางสาวณัฏฐิมา  มากชู ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน  (ตัดรังไข่

ด้านขวาและผ่าตัดไส้ติ่ง) เป็นผลท าให้ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายประมาณ  ๓ สัปดาห์ท่ีประชุมจึง

เห็นควรให้ส่งผลการศึกษาล่าช้า โดยไม่ถือเป็นความผิด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานสิิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศกึษา

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ “ให้อธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

ประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  ชี้ขาดและ

ให้ถอืเป็นท่ีสุด” ท่ีประชุมจึงเสนอให้อธิการบดีใชอ้ านาจวนิจิฉัยตาม ข้อ ๑๔ แห่งประกาศดังกล่าว  

  ซึ่งอธิการบดีวินิจฉัยแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ นางสาวณัฏฐิมา  มากชู อาจารย์

ผู้สอนประจ าสาขาวชิาพัฒนาสังคม ส่งผลการศกึษาล่าชา้ โดยไมถ่ือเป็นความผิด ภาคการศกึษา

ต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๒ (AEC) จ านวน ๔ รายวชิา ดังนี้  

๑. รายวชิา ๑๙๑๓๐๔ การวางแผน และการประเมนิโครงการ กลุ่มท่ี ๑  

๒. รายวชิา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผน การจัดท า และการประเมนิโครงการ กลุ่มท่ี ๑ 

๓. รายวชิา ๑๙๑๓๐๑ การด าเนนิงานพัฒนาสังคม กลุ่มท่ี ๑ 

๔. รายวชิา ๑๔๑๓๐๑ การด าเนนิงานพัฒนาสังคม กลุ่มท่ี ๑   

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับทราบมตท่ีิประชุม  

เรียบร้อยแล้ว 

 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๒๖- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ส านักงาน        

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยนั้น                   

ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติ            

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่  

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘                

(กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่               

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘                

(กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่               

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๖ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ บาท             

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณรายได้คณะฯ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

 

 



-๒๗- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๘ โครงการ 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย                                            

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ    

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร               

ประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือน

มกราคม ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม              

๒๕๖๓ จ านวน ๑๕๐ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร                

เป็นจ านวนเงิน ๘๑๗,๕๒๘,๑๐๒.๔๙ บาท (แปดร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองบาท                          

สี่สิบเก้าสตางค์) และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๘๑๐,๘๑๔,๔๒๖.๕๐ บาท (แปดร้อยสิบล้าน       

แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  



-๒๘- 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง รายงานสรุปการส่งเอกสารเบิกจ่ายเกินระยะเวลาที่ก าหนด ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปการส่งเอกสารเบิกจ่ายเกินระยะเวลาที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ช่วงประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยระบุ ข้อ ๔ ก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร             

เบิกจ่ายเงินตามหมวดเงิน และข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด            

ในข้อ ๔ ให้ผู้ขอเบิกเงินท าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษ                             

ทางวินัยได ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา 

และการวิจัย ระหว่าง องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      

ด้านวิชาการ การศกึษา และการวิจัย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าว            

และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                      

ด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย ระหว่าง องค์การบริหาร      

ส่วนจังหวัดแพร่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 



-๒๙- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย 

ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติการสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบล่วงหน้า 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ณภัทร  แสนโภชน์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบล่วงหน้า                        

ในรายวิชา ๑๔๓๓๘๔ การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๑ หมู่เรียนที่ ๒ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒              

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง CE๐๔๒๐๔ ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง                      

ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบล่วงหน้า เนื่องจากผู้คุมสอบได้สอนวิชาการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๑ 

รหัสรายวิชา ๑๔๓๓๘๔ จ านวน ๒ หมู่เรียน โดยได้แจ้งนิสิตว่าจะจัดสอบนอกตารางให้นิสิตทั้ง ๒ หมู่เรียนทราบ        

และได้แจง้ยกเลิกคุมสอบไปแล้วหนึ่งหมู่เรียน แต่อกีกลุ่มหนึ่งลืมยกเลิกอาจารย์คุมสอบ นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ 

ผูร้ับผดิชอบรายวิชาไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามประกาศ          

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต                        

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑                       

และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



-๓๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝา่ยเลขานุการ จงึขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติการสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ อาจารย์ผู้สอน

ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบล่วงหน้า                           

ในรายวิชา ๑๔๓๓๘๔ การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๑ หมู่เรียนที่ ๒ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่                            

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอ้ง CE๐๔๒๐๔ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผูช่้วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ ด้วยวาจา

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด            

การแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ 

ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๓๓๘๔ การสนทนาภาษาญี่ปุ่น ๑ หมู่เรียนที่ ๒             

ซึ่งจัดสอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.               

ณ หอ้ง CE๐๔๒๐๔ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผูช่้วยศาสตราจารย์ณภัทร  แสนโภชน์ ด้วยวาจา

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด            

การแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้ง           

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center 

: AIC) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอร่วม              

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) โดยศูนย์วิจัยพลังงาน

ทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเป็นศูนย์ประสานงานกับคณะและบุคลากร                         

ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก และส่วนอื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นและรองรับการพัฒนาของจังหวัดพะเยา                        

ที่สอดคล้องกับพะเยาโมเดลและการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ในมิติของการเป็นศูนย์

สนับสนุนด้านแผนการจัดการเกษตรที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม พลังงานและเทคโนโลยีต่างๆ                  

ทั้งนี้  หน่วยกฏหมาย ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และคณะพลังงาน                               

และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                       

ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่างกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech              

and Innovation Center : AIC) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร            

และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 



-๓๒- 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอหารอืกรณกีารจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยส าหรับนิสิต 

สรุปเรื่อง 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย

ส าหรับนิสิตเป็นรายครั้ง ในช่วงระหว่างที่นิสิตมีการศึกษาดูงานหรือฝึกงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครอง 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เช่น การทัศนศึกษา และภัยจากอุบัติเหตุอื่น  ๆ

เป็นต้น ทั้งนี้ ขอหารือคณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดกิจกรรมของนิสิตดังกล่าว ว่ามีการด าเนินการอย่างไร

ภายในคณะ/วิทยาลัย       

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอหารือกรณีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย

ส าหรับนิสติ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดท ากองทุนเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนิสิตหรือนักเรียน

จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเมื่อมีสถานะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา               

หรือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา             

หรือเป็นนิสิตผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้ผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกองทุนเพื่อนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา แก่นิสติและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จ านวน ๑๘ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย (ทุนงบประมาณรายได้           

คณะวิทยาศาสตร์ ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสงวนเสริมศรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก าลังกาย               

มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร               

ของมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นประโยชน์ตอ่การท างานร่วมกันต่อไป 

 

 



-๓๓- 

๖.๒.๗ ผู้ชว่ยอธิการบดี... 

 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจง้ก าหนดการประชุมสรุปภาพรวมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผูส้ าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกฝ่ายสรุปภาพรวม ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานในงานพิธีดังกล่าว ในปีถัดไป 

 

๖.๒.๓ คณบดีคณะศลิปศาสตร ์ประชาสัมพันธ์การทดสอบและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต

ปริญญาตรี  รหัส ๖๒ ระหว่างวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๓                      

โดยใช้โปรแกรม DynEd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกฝน ทดสอบ และวัดระดับภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนิสิตและผู้ที่ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษา โดยมีรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย 

สามารถฝึกทักษะและทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึง

ระดับสูง และผลการทดสอบได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

๖.๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

“Kids Day & Project Day” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาและมัธยมศกึษา    

 

๖.๒.๕ ประธานสภาพนักงาน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดพอเพียง UP CREATIVE 

SHOWCASE # ๑ (Present Thainess Workshop) ของหน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานแนะแนว  

และศูนย์ให้ค าปรึกษา และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ในวันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานสนามหญ้าหน้าร้านกาแฟเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและแสดงผลงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้นิสิตมีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงเป็นการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภายในงานได้จัดเป็นรูปแบบของ UP CREATIVE SHOWCASE # ๑ (Present Thainess Workshop)     

ซึ่งประกอบด้วย งานพิมพ์ธรรมชาติบนผืนผ้า งานปั้นดิน ปั้นใจ งานปั้นคาแรกเตอร์ งานเย็บ           

พวงกุญแจเศษผ้า งานอาหารน้ าเมี่ยงโบราณ งานดอกไม้พื้นบ้านในงานสากลและงานสมุนไพร           

น้ ามันว่านคลายเส้นโดยผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ   

 

 



-๓๔- 

๖.๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) แจ้งหลักการในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding : MoU) การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement 

: MoA) และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานหน่วยงานภายในส่วนงาน ตามมาตรา ๗ (๓) 

แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า ระดับกอง และระดับงาน พร้อมทั้ง

จัดท าตัวอย่าง (ฉบับร่าง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

ผูช่้วยเลขานุการ  ผูช่้วยเลขานุการ 

 ผูจ้ดรายงานการประชุม  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 


