
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๓. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์) 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต) แทน 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม) แทน 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ชมพูนุช  จิตติถาวร) แทน 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๑. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี) 
 
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอํานวยพร  ขติัวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นางผกามาศ มาลีพัตร หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นายธิตินนท์  มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ  
๑๔. นายประกิจพันธ์  พัฒนหิรัญธํารง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกร  จิตจํานงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์ 
๑๗. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  

๓. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 

๔. ขอแสดงความยินดี... 
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๔. ขอแสดงความยินดีกับ นางอังคณา  ปานเทือก ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี             
ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๕. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๐ ราย ดังต่อไปน้ี    
๕.๑ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน 

สังกัด คณะนิติศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

ชีววิทยาประมง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป  

๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา
ประมง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 

๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ  ตันติไพบูลย์วงศ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๕.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ  จันทรขํา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๕.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โปธิ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   

๕.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย  อํานวยล้อเจริญ ตําแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 

๕.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๕.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๖. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพะเยา   
ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน                  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑)                   

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดี        
(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) ปรับลดจุดพ้ืนที่เขตสูบบุหรี่อีกครั้งหน่ึง โดยพ้ืนที่ที่จัดสําหรับสูบบุหรี่ต้องไม่เป็นสถานท่ีที่มีคน
พลุกพล่าน        และต้องไม่เป็นสถานท่ีเปิด ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... และแผนที่กําหนดจุดสูบบุหรี่ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่      
เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... และแผนที่กําหนดจุดสูบบุหรี่ ต่อไป       
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๖- 
 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... และแผนที่กําหนดจุดสูบบุหรี่   

๒. มอบกองกิจการนิสิต นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่าง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แขนงวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   

๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แขนงวิชาเคมี 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แขนงวิชาเคมี 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับนิสิตรุ่นปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑.๑ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
๑.๒ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๒๒ เคมีวิเคราะห์ ๒ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๓ ย้ายรายวิชา ๒๔๗๒๒๑ สถิติวิเคราะห์ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง 

ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๑.๔ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๓ โครงงานเคมี ๒(๐-๖-๓) ในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 
๑.๕ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๒ ระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ๒(๒-๐-๔) ในช้ันปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาต้น 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
๓. มอบวิทยาลัยการศึกษา พิจารณาปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาอ่ืน  ๆและหลักสูตร                   
ที่เก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 

กองบริการการศึกษา... 



-๗- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แขนงวิชาเคมี และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี  

๑. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
๒. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๒๒ เคมีวิเคราะห์ ๒ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๓. ย้ายรายวิชา ๒๔๗๒๒๑ สถิติวิเคราะห์ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๔. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๓ โครงงานเคมี ๒(๐-๖-๓) ในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 
๕. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๒ ระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ๒(๒-๐-๔) ในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แขนงวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังน้ี  

๑. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
๒. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๒๒ เคมีวิเคราะห์ ๒ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๓. ย้ายรายวิชา ๒๔๗๒๒๑ สถิติวิเคราะห์ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๔. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๓ โครงงานเคมี ๒(๐-๖-๓) ในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 
๕. เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๒ ระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ๒(๒-๐-๔) ในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แขนงวิชาเคมี และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ดังน้ี  
๒.๑ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๑๑ เคมีวิเคราะห์ ๑ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 
๒.๒ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๒๒๒ เคมีวิเคราะห์ ๒ ๓(๒-๓-๖) ในช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๒.๓ ย้ายรายวิชา ๒๔๗๒๒๑ สถิติวิเคราะห์ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๒.๔ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๓ โครงงานเคมี ๒(๐-๖-๓) ในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 
๒.๕ เพ่ิมรายวิชา ๒๔๒๔๕๒ ระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ ๒(๒-๐-๔) ในช้ันปีที่ ๔ 

ภาคการศึกษาต้น 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๘- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ                  

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาสถิติ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ ภาคการศึกษาต้น                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาววณิชยา แก้วรุ่งฟ้า รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๖๑๙ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+  
๒. นางสาววรรณรัตน์ ใต้ร่มโพธ์ิทอง รหัสนิสิต ๕๙๐๙๒๓๗๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม      

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๒ (๑/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ         
ให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตให้กับนิสิต ๒ รายดังกล่าว โดยมิใช่ความผิดของอาจารย์ผู้สอน (ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ) 
เน่ืองจากนิสิตระบายรหัสประจําตัวนิสิตผิด น้ัน 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ  อาจารย์ผู้สอน           
ประจําสาขาวิชาสถิติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด                
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ และเน่ืองจากนิสิตระบาย
รหัสประจําตัวนิสิตผิด จึงเป็นเหตุให้เมื่ออาจารย์ประกาศผลคะแนน จึงไม่พบคะแนนสอบของนิสิต 
ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ รายวิชา ๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาววณิชยา แก้วรุ่งฟ้า รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๖๑๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๒. นางสาววรรณรัตน์ ใต้ร่มโพธ์ิทอง รหัสนิสิต ๕๙๐๙๒๓๗๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+  

  ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ รายวิชา 
๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาววณิชยา แก้วรุ่งฟ้า รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๖๑๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๒. นางสาววรรณรัตน์ ใต้ร่มโพธ์ิทอง รหัสนิสิต ๕๙๐๙๒๓๗๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นุชนาฎ  หม่ืนจันทร์ อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี               

ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล          
รหัสนิสิต ๖๑๐๗๑๑๑๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวน                
หาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                    
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว   
เน่ืองจากเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนในการบันทึกคะแนนให้กับนิสิตไม่ถูกต้อง น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์        
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                  
ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา
นิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนในการบันทึกคะแนนให้กับนิสิตไม่ถูกต้อง 
และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารยผ์ู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ รายวิชา ๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรม            
การท่องเที่ยวและบริการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล              
รหัสนิสิต ๖๑๐๗๑๑๑๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ ด้วยวาจา               
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๐- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล 
รหัสนิสิต ๖๑๐๗๑๑๑๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ ด้วยวาจา 
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน อาจารย์ประจํารายวิชา 

๑๒๘๓๒๓ การบริหารการส่งเสริมการตลาด 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี               
ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการตลาด มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๒๘๓๒๓ 
การบริหารการส่งเสริมการตลาด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวบุญรักษา  อาวรณ์ รหัสนิสิต 
๕๙๐๗๘๖๔๙ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวน                
หาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                    
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว   
เน่ืองจากเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน 
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการตลาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                  
ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผล
การศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนท่ีไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน       
และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน รายวิชา ๑๒๘๓๒๓ การบริหาร                  
การส่งเสริมการตลาด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวบุญรักษา  อาวรณ์        
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๖๔๙ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน ด้วยวาจา               
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๘๓๒๓ การบริหารการส่งเสริมการตลาด 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวบุญรักษา  อาวรณ์        
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๖๔๙ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน ด้วยวาจา 
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๒๗๓๒๒ การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี               
นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๗๓๒๒ การพูดเพ่ืองานสื่อสารมวลชน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวนัทมนต์  วงศ์ทิพย์                     
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๕๑๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวน                
หาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                    
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว   
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการ รับ-ส่ง งานระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และไม่ได้ทําการตรวจสอบก่อนส่งผลการเรียน                  
ของอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน น้ัน 

   

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ           
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๑๒- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                  

ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา
นิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี 
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในการรับ-ส่งงานระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน และไม่ได้ทําการ
ตรวจสอบ       ก่อนส่งผลการเรียน และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์
ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ รายวิชา ๑๒๗๓๒๒ การพูดเพ่ืองานสื่อสารมวลชน         
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวนัทมนต์  วงศ์ทิพย์ รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๕๑๕                     
จากเดิม F แก้ไขเป็น C+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ ด้วยวาจา               
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๗๓๒๒ การพูดเพ่ืองานสื่อสารมวลชน         
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวนัทมนต์  วงศ์ทิพย์            
รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๕๑๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก             
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๒๔๒๑๒ การบัญชีชั้นกลาง ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี          
ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนดในรายวิชา 
๑๒๔๒๑๒ การบัญชีช้ันกลาง ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์        
ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้าในรายวิชาดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒            
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๒๔๒๑๒ การบัญชีช้ันกลาง ๒ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอน                  
ได้ส่งผลการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาแล้ว แต่ด้วยในวันดังกล่าว นักวิชาการศึกษา (นางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ) ไม่
อยู่     แต่นางสาวดวงเดือน  ศักด์ิบุญเรือง ได้เก็บผลการศึกษาแทนไว้ให้นักวิชาการศึกษา (นางสาวธันยลักษณ์  เลื่อม
อรุณ)            นักวิชาการศึกษาเข้าใจว่าตนเองได้นําส่งผลการศึกษาครบทั้งหมดแล้ว จึงไม่ได้ส่งผลการศึกษาตาม
กําหนดภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ น้ัน    

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์       
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ                  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด        
การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดจากอาจารย์ผู้สอน แต่เกิดจากเจ้าหน้าที่คณะ ทั้ง ๒ คน คือนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ        
และนางสาวดวงเดือน  ศักด์ิบุญเรือง ไม่ได้นําผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษาตาม
กําหนดปฏิทินการศึกษา  

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า
กําหนด            การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ทั้งน้ี ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดจากอาจารย์ผู้สอน แต่เกิดจากเจ้าหน้าที่คณะ ทั้ง ๒ คน คือนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ และนางสาวดวงเดือน  ศักด์ิบุญเรือง     
ไม่ได้นําผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษาตามกําหนดปฏิทินการศึกษา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๔- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ส่งผลการศึกษาล่าช้า               

ในรายวิชา ๑๒๔๒๑๒ การบัญชีช้ันกลาง ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)             
โดยไม่ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน เน่ืองจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอาจารย์ผู้สอน 
แต่เกิดจากเจ้าหน้าที่คณะ ทั้ง ๒ คน คือนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ และนางสาวดวงเดือน  ศักด์ิบุญเรือง 
ไม่ได้นําผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษาตามกําหนดปฏิทินการศึกษา 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
กรณี การไม่นําส่งผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษาตามกําหนดปฏิทินการศึกษา            
ของนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ และนางสาวดวงเดือน  ศักด์ิบุญเรือง และรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ ของ นายณัฐภูมิ  จันทราช 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ          
ของ นายณัฐภูมิ  จันทราช ในรายวิชา ๔๒๔๓๓๑ เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการกีฬา การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE๐๙๔๐๔                  
โดยมี นายณัฐภูมิ  จันทราช อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา              
ซึ่งรายวิชาดังกล่าวไม่ได้ทําบันทึกข้อความขอยกเลิกการสอบออกจากระบบ ภายหลังมหาวิทยาลัยประกาศตาราง                   
คุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ทั้งน้ี นายณัฐภูมิ  จันทราช ลืมติดตามว่าอาจารย์ท่านใด                
เป็นผู้คุมสอบรายวิชาดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้แจ้งยกเลิกการสอบให้กรรมการคุมสอบร่วมทราบล่วงหน้า น้ัน  

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ                  
ของ นายณัฐภูมิ  จันทราช รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของ นายณัฐภูมิ  จันทราช 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ ของ นายณัฐภูมิ  จันทราช ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายณัฐภูมิ  จันทราช ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ            
ในรายวิชา ๔๒๔๓๓๑ เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการกีฬา การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐภูมิ  จันทราช ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)                       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๔๑,๓๔๒.๕๘ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหน่ึงพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม                  
๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏ              
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑                 
จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –             
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๕,๓๔๑,๓๔๒.๕๘ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหน่ึงพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๓ หลักสูตร        

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยน้ัน ทั้งน้ี        
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒               
ทั้งน้ีมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีให้ศึกษาต่อ         
หรือสนับสนุนให้ทําวิจัยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิ                   
หรือเพ่ือให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 

๒. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ      
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์              
ประจําหลักสูตรดังกล่าวให้สภากายภาพบําบัดพิจารณาด้วย 

 
 ๓. หลักสูตร... 



-๑๖- 
 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ      
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียด     
ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก http : //www.mua.go.th/prweb/                  
เมนูด้านซ้าย เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้งน้ี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ       
และมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นสําคัญ กล่าวคือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน                
อุดมศึกษาต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชา และระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท             
(สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เวียนแจ้งแนวปฏิบัติ  
การจัดสรรทุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ และ International Conference 
on Environmental Engineering, Science and Management ครั้งที่ ๙ 

สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๙ และ International Conference on Environmental Engineering, Science and Management ครั้งที่ ๙      
ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยา                
ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการจัดประชุมทางวิชาการ
มาอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในนามมหาวิทยาลัยพะเยา       
ได้เคยเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ และ International Conference on                   
Environmental Engineering, Science and Management ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้วน้ัน             
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒                     
จํานวน ๑๔๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๑,๘๑๓,๒๙๘,๖๗๔.๒๐ บาท (หน่ึงพันแปดร้อยสิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทย่ีสิบสตางค์)                   
และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๑,๗๕๑,๘๕๓,๙๘๕.๗๓ บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสน        
ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง          
ทางวิชาการ จํานวน ๑๐ ราย ดังน้ี 

๑. ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่                 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

๒. ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๙ ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๑๐ ราย ดังน้ี 
ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งที่เลื่อน ตั้งแต่วนัที ่

๑ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน ๘ มี.ค. ๖๑ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง ๙ พ.ย. ๖๐ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง ๒๒ ม.ค. ๖๑ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ๒ ก.พ. ๖๑ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ  ตันติไพบูลย์วงศ์ ในสาขาวิชาชีวเคมี ๕ ก.พ. ๖๑ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ  จันทรขํา ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง ๖ พ.ย. ๖๐ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โปธิ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ๓๑ ม.ค. ๖๑ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย  อํานวยล้อเจริญ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ๒ เม.ย. ๖๑ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ๒๓ มี.ค. ๖๑ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา  โภชนจันทร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๐ พ.ค. ๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ผลการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในการแต่งกายข้ามเพศในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในการแต่งกายข้ามเพศในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒๐ ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๒๔๓/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตข้ามเพศ      
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและถ่ายรูปชุดครุยวิทยฐานะ เพ่ือย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ                  
ได้ดําเนินการพิจารณาคําร้องเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตและบัณฑิต             
ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิด พ.ศ. ๒๕๖๑ และสัมภาษณ์ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๐ ราย                
ที่ย่ืนคําร้องขออนุญาตแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 



-๑๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่ าง ) บั น ทึ ก ข้ อตกลงความ ร่ วม มื อ   

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดพิธีลงนามบันทึก  
ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต  ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคํา โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาล
แพ ร่  และโรงพยาบาลลํ าปาง  เมื่ อ วัน อั งคารที่  ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร
รัตนประสิท ธิ์  ชั้ น  ๒  อาคารสํ านั กงานอธิการบ ดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลลําปางมีการ
เปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวในเวลานั้น  
ทํ าให้บั น ทึ กความร่วมมือดั งกล่ าวยั งไม่ ได้ลงนาม  
ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของโรงพยาบาลลําปาง 
และรอการพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือจากโรงพยาบาล 
เพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อระเบียบของทางโรงพยาบาล จึงยังไม่ได้
รับการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลลําปาง ปัจจุบันยังอยู่
ขั้นตอนของการประสานงาน เพื่อดําเนินการเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
 
 
 

ความร่วมมือ... 



-๒๐- 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มั ติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่  ในการนํา  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

 
 
 

     ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลพะเยา 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลน่าน 
และโรงพยาบาลแพร่ ได้ลงนามตามบันทึกความร่วมมือ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

     ส่วนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลเชียงคํา 
ยังอยู่ในขั้นตอนของการประสานงาน ยังไม่มีความพร้อม 
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
จึงอยู่ระหว่างการทําบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตยกเลิก
การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖... 



-๒๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิต   

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา  
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เส ริมหลั กสู ตร หรือกิ จกรรม ที่ ส ร้างชื่ อ เสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิติการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํ า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์  
ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   

เรื่ อ ง  กํ าห น ด เงิ น ค่ าต อบ แท น   
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงินค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข 
(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กํ าหนดเงิน
ค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๗ ขอขยาย... 



-๒๒- 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R๒R)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการขยายการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ 

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย   
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุน
การวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R๒R) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น 
หกพันบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย  
เงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แ ล ะขออ นุ มั ติ  (ร่ า ง ) ป ระก าศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ

บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอกองคลั งพิ จารณ าเที ยบกั บ เกณ ฑ์ กลางของ
มหาวิทยาลัย ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 



-๒๓- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง   
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณ ฑ์และอัตราการเบิ กจ่ ายเงินโครงการวิจั ย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอกองคลังพิจารณา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of 
Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things 

(IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการนํา  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสาร และ Internet of Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด เสนอลงนาม
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

 

 
 
 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔... 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔ (๑๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิ วัฒน์  
แ ล ะ ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลั ยพะเยา  พ ร้อม ทั้ งมอบ อํ านาจให้ คณ บ ดี  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะนวัตกรรม
การจั ดการเกษตร สถาบั นการจั ดการปั ญญาภิ วัฒน ์ 
และคณ ะเกษตรศาสต ร์และท รัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พ ระ ร าช ดํ า ริ  ส ม เด็ จ พ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ก า ร ส มั ค ร  
เป็ นศู น ย์ ป ระสานงาน โครงการ  
อพ.สธ. – มพ. 
 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
เห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ.    

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของกองบริหารงานวิจัยและ  
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการนํา (ร่าง) โครงสร้างศูนย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และเห็นชอบการสมัคร
เป็ น ศู น ย์ ป ระส าน งาน โค รงก าร  อพ .ส ธ . – มพ .  
เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗... 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  
ให้บุ คลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา   
ไปปฏิ บั ติ งาน เพื่ อแก้ ไขปั ญหาและ   
เพิ่ มขี ดความสามารถใน ก ารผ ลิ ต  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ของสถาบั น อุดมศึกษา ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน
คณ ะกรรมก ารก าร อุ ด มศึ ก ษ า   

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอํานาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามบันทึกข้อตกลง 

๓. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผล  
การดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย  
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ  
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ของสถาบั น อุ ดมศึ กษา  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึ กษา กับมหาวิทยาลั ยพะเยา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

การให้บริการทางการแพทย์ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ท างการแพท ย์ และสาธารณ สุ ข   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์   

ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการปรับปรุง
อาคารเช่าให้อยู่ในสภาพเดิม เพื่อคืนอาคารเช่าตามสัญญา 
โดยมีกําหนดคืนอาคารเช่าภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
และอยู่ระหว่างดําเนินการรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๖.๑.๑ ขออนุมัติ... 



-๒๖- 
 

๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ   
ทางวิชาการ เรื่อง ความ ร่วมมือ  
ด้ าน วิ ศ วก รรม ซอฟ ต์ แ ว ร์ ข อ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไท ย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ 
มห า วิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริ น ท ร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบู รพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่  และ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการปรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ของสถาบั น การศึ กษ าระ ดั บ อุ ดมศึ กษ า  ระห ว่ าง 
มห า วิ ท ย าลั ยบู รพ า  มห า วิ ท ย าลั ย ธรรม ศ าสต ร ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลั ยพ ายัพ  มหาวิทยาลั ยหอการค้ า ไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร  จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เนื่องจากมีการเปลี่ยนคณบดีหลายมหาวิทยาลัย 
ก่อนนําเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุ คลากรด้านวิชาการ
เท ค โน โล ยี  แ ล ะ พั ฒ น า ระ บ บ
สารสน เท ศ เพื่ อก ารแก้ ไข ฟื้ น ฟู  
ผู้ ก ระ ทํ าผิ ด ใน ชุ ม ชน  ระห ว่ า ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑... 



-๒๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ ขออนุมัติ (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุน

การดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนื อ  ประจํ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี ้
๑. (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา   
๒. หนังสือมอบอํานาจที่มีตรามหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. หนังสือยินยอม โดยมอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อตรวจสอบของนิติกร  

และปรับแก้ไขข้อความบรรทัดที่ ๔ จาก ประจําปีงบปีปะมาณ เป็น ประจําปีงบประมาณ 
 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่ าง ) ป ระกาศคณ ะนิ ติ ศ าสต ร์   
เรื่อง เปิ ดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  คณ ะนิ ติ ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศ
คณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิ ธี พิ จ ารณ าเลื่ อน ขั้ น เงิ น เดื อน   
สํ าห รั บ พ นั ก งาน ส าย วิ ช าก าร   
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้   

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
ยกร่างประกาศกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับประกาศเกี่ยวกับโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ของส่วนงานต่อไป 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ . ๒๕๖๒ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
เพื่อพิจารณาต่อไป  

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ว่า “คณะกรรมการประจําส่วนงานที่ว่า  
มี อํ านาจหน้ าที่  ดั งนี้  ๗.๒ พิ จารณาออกระเบี ยบ หรือประกาศของส่ วนงานดังกล่ าว   
เพื่อใช้การดําเนินงานภายในส่วนงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  

๔. มอบรองอธิการบดี  (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  อุ เทน  ธัชศฤงคารสกุล) หารือร่วมกับคณบดี   
คณะนิติศาสตร์กรณีการจัดทําประกาศของส่วนงาน ที่เป็นเรื่องปกติทั่วไป จําเป็นจะต้องเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความเห็นชอบหรือไม่ 

 
 

๑. คณะนิติศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่ว่า ข้อ ๗.๒ เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธี
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ 
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ . ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 



-๒๘- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 
การรับเงินอุดหนุน โครงการ “พัฒนา
น วั ตก รรมผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว ม กั บ
สถาบั น การศึ กษ า  Startup University 

Model” และ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลง   
การรับเงินสนับสนุนกิจกรรม Innovation 
Club by GSB Startup 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน  
โครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model”  
และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup  
โดยมอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานแจ้งธนาคารออมสินทราบต่อไป 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ดําเนินการประสานแจ้งการยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
การรับเงินอุดหนุน  โครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ร่ วมกั บสถาบั นการศึ กษา Startup University Model”  
และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกิจกรรม 
Innovation Club by GSB Startup กับธนาคารออมสินทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๒.๑ ขออนุมัติจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือ
เมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไป  
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้ว

ครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการ   
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” ต่อไป   

 

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา
การจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย 
ชั้นปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่  “ศึกษาทั่วไป  
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการ  
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ 
ที่มีคุณภาพ” 

 
๖.๒.๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ... 



-๒๙- 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณ ฑ์และแนวปฏิบั ติ  
ในการขอลงทะเบียนเรียน ก่อนแผน
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จาก หลักเกณฑ์   

และแนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักเกณฑ์   
และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประสานกองการเจ้าหน้าที่   
งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวต่อไป  

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียน
ก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

๖.๒.๔ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่อง
ดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการประสานการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ และได้ดําเนินการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขออนุ มั ติ  (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลง   
ความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการ Talent Mobility  ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ . ๒๕๖๒  ระห ว่ าง  สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมแห่ งชาติ  
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน

โครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป   

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เนิ น ง า น โค รงก าร  Talent Mobility  
ในสถาบั นอุดมศึ กษา ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๒.๖ ขออนุมัติ... 



-๓๐- 
 

๖.๒.๖ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการประสานการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๒  
กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ และได้ดําเนินการนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร
การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑)                  

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบ                  
การจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองอาคารสถานที่                  
นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป ทั้งน้ี กองอาคารสถานที่ ได้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้รองอธิการบดี                
ฝ่ายบริหารพิจารณา ซึ่งได้มอบให้กองอาคารสถานที่ทบทวนและพิจารณารายละเอียดในประเด็นเรื่องของอํานาจหน้าที่
ของพนักงานจราจร ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ซึ่งอาจจะขัดกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓                 
อีกครั้งก่อนเสนอให้อธิการบดีลงนาม น้ัน 

   กองอาคารสถานที่ จึงขอถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบ                  
การจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ขอถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา       
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์            
การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒                   
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                   
การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมอบกองบริการการศึกษา เพ่ิมข้อมูล “ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ” ในข้อ ๕ และ ข้อ ๑๒                 
รวมทั้งปรับแก้ไขข้อความให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 อน่ึง เน่ืองจากเข้าสู่ปีปฏิทิน ๒๕๖๒ จึงเห็นชอบให้ปรับแก้ไข เป็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เมื่อดําเนินการ... 



-๓๒- 
 

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป    

ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว          
เรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจํารายวิชา 
๑๒๘๓๒๑ การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี                

นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการตลาด มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๘๓๒๑ การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน                  
๑๑ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวรัตติกาล พบพร รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๘๙๗  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B  
๒. นางสาวว่านทราย พิทยาโยภาส รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๐๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๓. นายศุภชัย  จันต๊ะคาด  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๒๑  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๔. นางสาวเกวลี  เพ็งรัตน์  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๕๔๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๕. นายจักรพงษ์ บรรจง  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๒๘๗๓  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 
๖. นางสาวจิราพร  พรมมิตร  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๓๑๖๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๗. นางสาวจุฑามาศ  กาหลง  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๓๙  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๘. นางสาวศิรินภา  พงค์นุช  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๖๒  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๙. นายสิทธิศักด์ิ  คําแสน  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๗๓  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑๐. นายธีรศานต์  คําน้อย  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๓๐๗  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๑๑. นางสาวรชนีกร  ไชยมงคล  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๖๗๗๓  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

 
ทั้งนี้... 



-๓๓- 
 

ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไข            
ผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒            
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตทั้ง ๑๑ ราย เน่ืองจากเป็นความผิด
ของอาจารย์ผู้สอนที่กรอกคะแนนไม่ครบในส่วนของคะแนนเก็บ น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์     
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการตลาด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                  
ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา
นิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑                  
ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนได้กรอกคะแนนไม่ครบในส่วนของคะแนนเก็บ      
จึงขออนุมัติให้แก้ไขผลการเรียนดังกล่าวเพ่ือเป็นประโยชน์ของนิสิต และเป็นการขอแก้ไข                  
ผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าวดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ รายวิชา ๑๒๘๓๒๑ การบริหาร
ผลิตภัณฑ์และราคา กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน          
๑๑ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นางสาวรัตติกาล พบพร รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๘๙๗  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวว่านทราย พิทยาโยภาส รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๐๙  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 
๑.๓ นายศุภชัย  จันต๊ะคาด  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๒๑  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาวเกวลี  เพ็งรัตน์  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๕๔๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๕ นายจักรพงษ์ บรรจง  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๒๘๗๓  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 
๑.๖ นางสาวจิราพร  พรมมิตร  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๓๑๖๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๗ นางสาวจุฑามาศ  กาหลง  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๓๙  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๘ นางสาวศิรินภา  พงค์นุช  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๖๒  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๙ นายสิทธิศักด์ิ  คําแสน  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๗๓  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๑๐ นายธีรศานต์  คําน้อย  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๓๐๗  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๑.๑๑ นางสาวรชนีกร  ไชยมงคล  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๖๗๗๓  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์             
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 มติ ที่ประชุม... 



-๓๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให้ นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๘๓๒๑ การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 

กลุ่มที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๑๑ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นางสาวรัตติกาล พบพร รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๘๙๗  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวว่านทราย พิทยาโยภาส รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๐๙  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 
๑.๓ นายศุภชัย  จันต๊ะคาด  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๒๑  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาวเกวลี  เพ็งรัตน์  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๕๔๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๕ นายจักรพงษ์ บรรจง  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๒๘๗๓  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 
๑.๖ นางสาวจิราพร  พรมมิตร  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๓๑๖๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๗ นางสาวจุฑามาศ  กาหลง  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๓๙  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๘ นางสาวศิรินภา  พงค์นุช  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๖๒  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๙ นายสิทธิศักด์ิ  คําแสน  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๗๓  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๑๐ นายธีรศานต์  คําน้อย  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๓๐๗  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๑.๑๑ นางสาวรชนีกร  ไชยมงคล  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๖๗๗๓  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์             
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๓๒๘๒๒๑ พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน ๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล            
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๘๒๒๑ พ้ืนฐาน
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ๒ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนสิิตจํานวน๒ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวธนพร กําเนิดเพ็ชร์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๕๕๕  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๒. นางสาวชุติกาญจน์  ไตรทิพย์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๗๓๗๖  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒                  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตทั้ง ๒ รายดังกล่าว เน่ืองจากเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนในการกรอก      
คะแนนตกหล่นในส่วนที่สาม ทําให้นิสิตมีคะแนนไม่ครบและมีคะแนนรวมน้อยกว่าความเป็นจริง น้ัน 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ผู้สอน        
ประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๓๕- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด                 
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิด
ของอาจารย์ผู้สอนในการกรอกคะแนนตกหล่นในส่วนที่สาม ทําให้นิสิตมีคะแนนไม่ครบและมีคะแนนรวม
น้อยกว่าความเป็นจริง และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมั ติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  นางสาวปุณยภัสร์  ศิริ ธีราฐิ ติ กุล รายวิชา ๓๒๘๒๒๑                 
พ้ืนฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน ๒ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิต
จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑. นางสาวธนพร กําเนิดเพ็ชร์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๕๕๕ จากเดิม B   แก้ไขเป็น A 
๒. นางสาวชุติกาญจน์  ไตรทิพย์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๗๓๗๖ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล ด้วยวาจา และรายงาน                   
ให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๘๒๒๑ พ้ืนฐานศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ๒ กลุ่มที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) 
ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นางสาวธนพร กําเนิดเพ็ชร์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๕๕๕  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A  
๑.๒ นางสาวชุติกาญจน์  ไตรทิพย์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๗๓๗๖  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   
๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี 
และรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามการสรุปผลของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี ๔(๓-๓-๘)               
๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ประสานอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ กรณีเปลี่ยนแปลง      

คําอธิบายรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ว่านิสิตหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนรายวิชา
ดังกล่าวได้หรือไม่ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
อน่ึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ได้ประสานอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ พบว่า การขออนุมัติ              

ปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิต
สาขาอ่ืนๆ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และ
รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 

๑. รายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 

๑. รายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐       

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ 
ฟิสิกส์ ๒ จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 
๑.๑ รายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๒ รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนา           
การวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ที่จะต่ออายุบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา แทนฉบับเดิมที่หมดอายุลงเมื่อวันที่                
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เน่ืองจากท่ีผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันด้วยดีมาตลอด                  
โดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ยก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามบันทึก           
ความร่วมมือฉบับเดิม ซึ่งผู้บริหารของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะเดินทางเพื่อประกาศกรอบ
งานวิจัยที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะให้ทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และลงนามใน (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยลัยพะเยา   

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ        
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตร                  
และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนา           
การวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สืบเน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ                 
แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารจัดการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ของผู้ทรงคุณวุฒิ              
ให้มีประสิทธิภาพ น้ัน 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา               
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ ปฏิทินการนําเสนอผลการดําเนินงานกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งแนวทางการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ดังน้ี 
๖.๓.๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑) กองแผนงาน 
๒) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๓) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๔) หน่วยบริหารความเสี่ยง 
๕) ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๓.๒.๒ แนวทางการบริหารกองแผนงาน 
๑) วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารผ่านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

๑.๑) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
- ธันวาคม ๒๕๖๑ : อธิการบดีแถลงวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อสภามหาวิทยาลัย 
- มกราคม ๒๕๖๒ : สํานัก ศูนย์ และหน่วย จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการ

แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ส่วนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการแปลงยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
  : นําเสนอแผนฯ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒ : กองแผนงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์   
  : คณะ สํานัก กอง ศูนย์ และหน่วย จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งกองแผนงาน    
- ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ : คณะ สํานัก กอง ศูนย์ และหน่วย ส่งเอกสารหมายเลข 

๑, ๒, ๓ ให้กองแผนงาน 
- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ : คณะ สํานัก กอง ศูนย์ และหน่วย ส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ฉบับสมบูรณ์ ให้กองแผนงาน 
- มีนาคม ๒๕๖๒ : นําแผนยุทธศาสตร์ฯประจําปี งปม. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
- เมษายน ๒๕๖๒ : นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา           

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
- เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒ : ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล                

และรายงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๒) การจัดทํา... 



-๔๐- 
 

๑.๒) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 
- ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ : จัดโครงการสัมมนาเพ่ื อจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์            

เพ่ื อการพัฒนามหาวิทยาลั ยพะเยา ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ (กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
และผู้อํานวยการสํานัก/กอง) 

- พฤษภาคม ๒๕๖๒  : กองแผนงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับสมบูรณ์) 

- พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒  : คณะ วิทยาลัย สํานัก ศูนย์ และหน่วย จัดทําแผนยุทธศาสตร์
ฯ/แผนปฏิบัติการฯ โดยการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 

- ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ : คณะ วิทยาลัย สํานัก กอง ศูนย์ และหน่วย จัดส่งเล่ม
แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ 
ให้กองแผนงาน 

- กรกฎาคม ๒๕๖๒ : นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี งปม. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

- กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ : จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
- สิงหาคม ๒๕๖๒ : นํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) จัดสรรและบริหารงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑) แนวทางการต้ังงบประมาณ 

- นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (อธิการบดี) 
- ก่อนจัดทําคําของบประมาณ 
- เมื่อจัดทําคําของบประมาณ 
- เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ 
- เมื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒.๒) คณะ สํานัก กอง ศูนย์ และหน่วย  
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
- จัดทําคําของบประมาณ (งบประจํา และ งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ) 
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (ปรับใหม่) 
- จัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- เบิกจ่ายเงินและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 

 

 ๒.๓) กองแผนงาน... 



-๔๑- 
 

๒.๓) กองแผนงาน 
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี (ย้อนหลัง) 
- ประมาณการรายรับประจําปีของมหาวิทยาลัย 
- วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
- วิเคราะห์นโยบายการจัดสรรงบประมาณประจําปีของรัฐบาล  
- กําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
- จัดทําคําของบประมาณและเสนอคําของบประมาณ 
- แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานปรับแผนฯ 
- แจ้งนโยบายและแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- ประสานการจัดทําแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและรายงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๓) ให้การสนับสนุนการจัดทําคําของบประมาณบูรณาการและงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
๓.๑) ข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยงานเจ้าภาพ (จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค กระทรวง กรม ฯลฯ) 

- อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเสนอโครงการจํานวนมาก ซ้ําซ้อน ขาดการบูรณาการและไม่สะท้อน
ความเช่ียวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นภาระการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพ  

- โครงการที่เสนอของบประมาณส่วนใหญ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณ
บางโครงการที่ได้รับมาแล้วไม่สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายเพราะขาดการบูรณาการ/
ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจากมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยไม่ได้รับรู้การของบประมาณ
ของอาจารย์) 

- โครงการที่ได้รับจัดสรร ประสบปัญหา มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยดําเนินการไม่ได้ 
หน่วยงานเจ้าภาพดําเนินการไม่ทัน/เบิกจ่ายไม่ทัน ผิดวินัยการเงินการคลัง ไม่บรรลุตัวช้ีวัด 
ต้องคืนเงินงบประมาณระหว่างปี สตง.ตรวจสอบและช้ีมูล ทําให้หน่วยงานเจ้าภาพรับภาระ
และไม่อยากรับเป็นหน่วยดําเนินการ 

- เกิดการรับงานแบบส่วนบุคคล โดยไม่ผ่านระบบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่สามารถ           
ไปสนับสนุนและช่วยเหลือการทํางานของอาจารย์ได้ เน่ืองจากไม่ได้เป็นหน่วยดําเนินการ 

- มหาวิทยาลัยสูญเสียกําลังคนและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการของบประมาณ โดยไม่ได้รับ
ผลตอบแทน และมหาวิทยาลัยมีต้นทุนแฝงจากการทําโครงการบูรณาการโดยไม่ได้รับ
ค่าธรรมเนียม 

๓.๒) แนวทางแก้ไขปัญหาตามมติที่ประชุมผู้บริหารด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยของรัฐ/
ในกํากับของรัฐ (เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตน่าน) 
- บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯชาติ 

และแผนฯ ๑๒ โดยร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการล่วงหน้า 
- กําหนดตําแหน่งของมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญและตามความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ 

ในการเป็นเจ้าภาพการของบประมาณแบบบูรณาการ  และให้มหาวิทยาลัยใช้จุดเด่น
หรือความเช่ียวชาญของตัวเองสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพ 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

- มหาวิทยาลัยวางระบบการจัดทําคําของงบประมาณ กํากับติดตามและควบคุม 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพ แก้ปัญหาความซ้ําซ้อน และปัญหา
การดําเนินโครงการไม่ได้ 

 ๓.๓) แนวทางการดําเนินงาน... 



-๔๒- 
 

๓.๓) แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑. จัดให้มีคณะทํางานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยพะเยา 

- เป็นผู้จัดทําแผนงาน/และแผนปฏิบัติการ ตามมติที่ประชุมแผนยุทธศาสตร์            
ของมหาวิทยาลัยรัฐ/ในกํากับของรัฐ 

- ผู้ประสานการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับหน่วยงานเจ้าภาพ (จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภาค กระทรวง กรม ฯลฯ)  

- เป็นตัวแทนร่วมประชุมกับหน่วยงานเจ้าภาพ และประสานงานคณะ/หน่วยงาน
เพ่ือจัดทําคําขอ 

- เป็นผู้กลั่นกรองและคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องตามเกณฑ์หน่วยงานเจ้าภาพ 
๒. ประสานงานจัดทําคําของบประมาณและอํานวยความสะดวกผู้เสนอโครงการ 

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารนโยบายเจ้าภาพ/คู่มือ/เอกสารแบบฟอร์ม 
- กลั่นกรองและคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าภาพ 

เพ่ือเสนอหน่วยงานเจ้าภาพ สกอ. และสํานักงบประมาณ 
- สนับสนุน จัดเตรียม และประสานการเดินทางไปร่วมประชุมของผู้เก่ียวข้อง 

๓. ประสานงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการ 
- ประสานการตรวจติดตามโครงการ 
- ประสานงานการส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของหน่วยงานเจ้าภาพ สกอ. 

และสํานักงบประมาณ 
- ประสานและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือส่งหน่วยงานเจ้าภาพ สกอ. 

และสํานักงบประมาณ 
๔) มุ่งสู่การเป็น Smart University โดยพัฒนากระบวนการทํางานและให้บริการสารสนเทศ 

ตามนโยบาย Smart Operation 
๔.๑) ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. บริการสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
- แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ๔ ปี  
- แผนปฏิบัติการประจําปี 

๒. ระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
- ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ 
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงิน 
- รายงานผลตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และอื่นๆ 

๓. ระบบบริการตรวจสอบโครงสร้างและสถานะองค์กร  
- การจัดต้ัง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการยุบเลิกหน่วยงาน 

๔. ระบบฐานข้อมูล/คลังข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
๕. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

- รายงานภาวะการมีงานทํา  
- รายงานข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๖. ระบบรายงาน  
- รายงานประจําปี 
- รายงานตามความต้องการของสํานักงบประมาณ สกอ. และอื่น ๆ 
- ฯลฯ 

๔.๒) ระบบสารสนเทศ... 
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๔.๒) ระบบสารสนเทศงบประมาณและอัตรากําลัง   
๑. ระบบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
๒. ระบบบริหารงบประมาณ  

- การจัดสรร  
- การเพ่ิม-ลด   
- การโอนเปลี่ยนแปลง  
- การยืมเงิน การเบิกเงิน การซื้อจ้าง  
- การกันเงินเหลื่อมปี  
- การสรุปการใช้จ่ายเงิน 

๓. ระบบบริการแบบฟอร์มคําของบประมาณ 
๔. ระบบสนับสนุนการของบประมาณแบบบูรณาการ 

- บริการแบบฟอร์มคําขอ 
- บริการข้อมูลสนับสนุน 
- บริการสนับสนุนการเดินทางจัดทําและช้ีแจงงบประมาณ 

๕. ระบบรายงานผลการวิเคราะห์อัตรากําลังและกรอบอัตรา  
๖. ระบบติดตามหนังสือจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภายนอก 

๔.๓) ระบบสารสนเทศบริการผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
๑. ระบบบริการคําร้องออนไลน์ 

- บริการคําร้องขอสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบ 
- บริการคําร้องประมาณราคากลาง และจัดทํางวดงาน 
- บริการคําร้องอ่ืนๆ 

๒. ระบบตรวจสอบผังแม่บทฯ  
- บริการตรวจสอบผังแม่บท 
- บริการตรวจสอบการใช้พ้ืนที่ตามผังแม่บท 

๓. ระบบควบคุมงานก่อสร้าง  
- บริการตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้าง  
- รายงานผลการก่อสร้าง  
- ประสานงานการก่อสร้าง 

๔. ระบบบริการแบบก่อสร้างอาคาร 
๖.๓.๒.๓ แนวทางการบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑) พัฒนาบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑.๑) เป้าหมาย 

๑. บุคลากรมีความรู้และเช่ียวชาญในการจัดประชุมด้วยความเต็มใจให้บริการ 
- จัดทําระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม 
- การจัดประชุม และประสานงานการประชุม 
- เป็นเลขาคณะอนุกรรมการที่แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยอย่าง “มืออาชีพ” 

๒. บุคลากรมีความใฝ่รู้ รอบรู้ และเข้าใจ พรบ. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
- เข้าใจ พรบ. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนํามาใช้อย่างแม่นยํา 
- ทํางานด้วยความกระตือรือร้น และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา 

 ๓. บุคลากร... 
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๓. บุคลากรมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
- รักษาความลับองค์กรและความลับการประชุม 
- มีความน่าเช่ือถือและได้รับความไว้วางใจ 

๔. พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   
- มีแบบแผนทางความคิด (Mental Model)  
- การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  
- การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)  
- การคิดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร (System Thinking)  
- การสนทนาอย่างมีแบบแผน (Dialogue) 

๒) มุ่งสู่การเป็น Smart University โดยพัฒนากระบวนการทํางานและให้บริการสารสนเทศ 
ตามนโยบาย Smart Operation 
๒.๑) e-Service สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒.๑.๑) ระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- จัดการระเบียบวาระ/รายงานการประชุม/รับรองรายงานการประชุม 
- จัดประชุมออนไลน์/แจ้งเตือนเวลาประชุม 
- ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
- เลือกประเภทอาหารและอาหารว่าง 
- ห้องประชุมอัจฉริยะ มีระบบกล้องอัจฉริยะ ติดตามเสียง (Audio-tracking) 

ตรวจจับเสียงและแสดงภาพผู้ร่วมประชุม ระบบจดจําใบหน้า การประชุม
แบบรายบุคคล การเช่ือมต่อกับสถานที่ประชุม ระบบแชร์ข้อมูลแบบไร้สาย  

๒.๑.๒) พัฒนาระบบคลังข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศต่างๆ  ที่ออกโดยสภา
มหาวิทยาลัย 
- จัดเก็บและให้บริการสืบค้นระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศ 
- ตรวจสอบเวอร์ชันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศ 
- ระบบรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

๖.๓.๒.๔ แนวทางการบริหารศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา 
๑) มุ่งสู่การเป็น Smart University โดยพัฒนากระบวนการทํางานและให้บริการสารสนเทศ 

ตามนโยบาย Smart Operation 
๑.๑) ให้บริการหนังสือและตําราอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑.๑) บริการฐานข้อมูลออนไลน์สนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ 
๑. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์สนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ 

- บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล SCOPUS   
- บอกรับสมาชิก e-Journals เพ่ิมมากขึ้น 
- ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดในการจัดหาและให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

เพ่ิมมากขึ้น 
๑.๑.๒) ให้บริการหนังสือและตําราในรูปแบบ e-Books 

๑. ระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
- สํารวจความต้องการและจัดหา e-Books 
- ขอใช้ เอกสารประกอบการสอน ตํารา และหนังสือของคณาจารย์           

มาแปลงเป็น e-Books และเผยแพร่ให้นิสิตใช้งาน 
๒. ให้บริการ... 
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๒. ให้บริการระบบผลิต e-Books ด้วยตนเองแก่อาจารย์ 
- ระบบจัดการเน้ือหา และสนับสนุนการสร้างเนื้อหาบทเรียน (Content 

management system) 
- ระบบเผยแพร่และให้บริการ e-Books  

๒) ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดสถานที่อ่านหนังสือให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
๓) มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยี VR / AR / MR 

๓.๑) ใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการเรียนรู้ ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality, VR) ความเป็นจริงเสริม 
(augmented reality, AR) และความจริงผสม (mixed reality, MR) ที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real) กับโลกเสมือน (Virtual)  

๓.๒) ให้บริการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของนิสิต ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแสดงผลในรูปแบบ ๓ มิติ 
ในมุมมอง ๓๖๐ องศา 

๖.๓.๒.๕ แนวทางการบริหารหน่วยบริหารความเสี่ยง 
๑) บริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management) 
๑.๑) มุ่งสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM  

๑.๑.๑) ระดับมหาวิทยาลัย มุ่งบริหารความเสี่ยง เพ่ือความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์           
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๒) ระดับคณะ/หน่วยงาน มุ่งบริหารความเส่ียง เพ่ือความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์            
และแผนปฏิบัติการของคณะ/หน่วยงาน 

๑.๑.๓) ศึกษาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน COSO-ERM ในการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
๒) มุ่งสู่การเป็น Smart University โดยพัฒนากระบวนการทํางานและให้บริการสารสนเทศ 

ตามนโยบาย Smart Operation 
๒.๑) ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 

- แผนบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
- ระบบจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM ๒๐๑๗  
- ระบบติดตามและประเมินความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
- ระบบจัดทํารายงาน (SAR) ผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน  
- ระบบ BI ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 

๒.๒) ระบบคลังข้อมูล พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ ฯลฯ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
- สืบค้น พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ 
- ตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
- ระบบรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

๒.๓) ระบบสารสนเทศการประชุม 
- แอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์ 
- แอปพลิเคชันระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม 
- ระบบรับรองรายงานการประชุม 
- ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
- ฯลฯ 

 ๖.๓.๒.๖ แนวทาง... 
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๖.๓.๒.๖ แนวทางการบริหารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) 
๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเทคโนโลยี ๔.๐ และ Smart University 

๑.๑) พ.ศ. ๒๕๖๓  
- ติดต้ังโครงข่าย Fiber Optic & IoT รองรับระบบ Smart U ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งมหาวิทยาลัย 
- ติดต้ังระบบ CCTV รักษาความปลอดภัย ๑๕๐ จุด สนับสนุน Smart Building, Smart Environment 

และ Smart Transportation 
๑.๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

- พัฒนาห้องประชุม ห้องเรียน และห้องทํางานให้เป็น Smart Building   
๑.๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

- พัฒนาห้องเรียน i-Classroom version ๒.๐ เพ่ิมขึ้น จํานวน ๔๐ ห้อง   
๒) เพ่ิมจุดบริการอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.๑) พ.ศ. ๒๕๖๓  
๑. ติดต้ังจุดให้บริการ Wi-Fi จํานวน ๘๕๓ จุด 

- WiFi หอพักนิสิต  
- WiFi โรงเรียนสาธิต 
- WiFi หอพักบุคลากร (อาคารใหม่) 
- WiFi ศูนย์เศรษฐกิจฯ ฟาร์มเกษตรและประมงเพ่ือรองรับ Smart Farm 
- ฯลฯ 

๒. เพ่ิมช่องทางการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต รองรับการสืบค้นข้อมูลแบบภาพ วิดีโอ            
เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- หอพักนิสิต 
- ที่พักบุคลากร 
- อาคารเรียน 
- ฯลฯ 

๒.๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
- ติดต้ังจุดบริการ WiFi และช่องทางการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต รองรับการสืบค้นข้อมูลแบบภาพ 

วิดีโอ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓) พัฒนา Smart University ตามนโยบาย Smart Operation  

๓.๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. พัฒนาการให้บริการของ CITCOMS 

- ระบบขอใช้บริการออนไลน์ 
- ระบบ Help Desk Online   
- ระบบติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน 

๓.๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
๑. พัฒนา Application เพ่ือให้บริการตามนโยบาย Smart University   
๒. พัฒนากระบวนการภายในเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ISMS (ISO/IEC ๒๗๐๐๐: ๒๐๑๘) 

 
 
 
 

๓.๓) พ.ศ. ๒๕๖๓... 
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๓.๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน EdPEx 
๒. MIS/Application 
๓. พัฒนาระบบ Enterprise Information System สนับสนุน EdPEx_BI  
๔. DSS/EIS 

๓.๔) Smart Portal Services เพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงาน/บุคคลภายอก 
๑. ระบบเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย 

๑.๑ ระบบเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- UP Model 
- การบูรณาการงานวิจัย 
- การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑.๒ ระบบวารสารออนไลน์ (UP Journals) 
- รวบรวมรายการวารสารต่างๆ ของสถาบัน 
- นําเสนอในรูปแบบ abstract และ full text 
- ข้อมูลสําหรับการทํา citation 
- การค้นหาวารสารและผลงาน 

๒. ระบบเผยแพร่ข้อมูลสภาบัน 
๒.๑ ระบบเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร 

- เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร 
- รายละเอียดหลักสูตร 
- แผนการศึกษา 
- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
- กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๒ ระบบจดหมายข่าวออนไลน์ 
- จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย 
- จดหมายข่าวคณะ 
- จดหมายข่าวกองศูนย์ฯ 
- จดหมายข่าวชมรมนิสิต 
- จดหมายข่าวสภานิสิต 

๒.๓ ระบบคลังภาพกิจกรรม 
- กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมของนิสิต 

๒.๔ ระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูล สกอ.และกระทรวงฯ 
- ฐาน Student, HR และ Graduated Student 
- ฐานหลักสูตร 

 
 
 

๓. University... 
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๓. University Performance & Ranking 
๓.๑ ระบบเผยแพร่ผลการประเมินภายใน 

- CUPT QA 
- AUN หลักสูตร 
- EDPEX 

๓.๒ ระบบเผยแพร่ผลการประเมินจากหน่วยงานภายในประเทศ 
- ITA 
- สมศ. 
- สกอ. 

๓.๓ ระบบเผยแพร่ผลการจัดอันดับโดยหน่วยงานภายนอกประเทศ 
- UI Green   
- Webometric 
- QS (World University Rankings) 
- THE (Time Higher Education) 
- ARWU (Academic Ranking of World Universities) 

๓.๕) Smart Application เพ่ือให้บริการนิสิตและบุคลากร 
๑. Smart Environment and Building 

๑.๑ Smart Environment 
- Realtime Forest Fires Monitoring 
- Air Pollution Monitoring 
- Water Level Monitoring 
- Energy Consumption Analysis 

๑.๒ Smart Environment 
- CCTV and War Room 
- Smart Access Control for Classroom and Office 
- Smart Power Management 
- Smart Maintenance System 
- Map and Floorplan Information System 
- Asset and Inventory Management 

๑.๓ Smart Transportation 
- UP Bus Tracking and Monitoring 
- Automatic Parking Management System 
- Transportation Utilization Analysis 

 
 
 
 
 
 
 

๒. Smart Farm... 
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๒. Smart Farm 
๒.๑ Farm Sensor System 

- Water Level Monitoring 
- Humidity Monitoring 
- Temperature Monitoring 
- Soil Monitoring 
- CCTV for Farm Monitoring 

๒.๒ Farm Information System 
- Weather Information System 
- Farm Planning and Management System 
- Farm Product Analysis and Prediction 

๒.๓ Farm Automation System 
- Humidity and Temperature Control System (Green House) 
- Water Control System 

๓. Smart Services for Staff and Student 
๓.๑ Digital Identity App 

- Student and Staff Digital ID Card 
- QR Code Identity System 

๓.๒ Smart UP App 
- Newsfeed 
- Timetable 
- Grading 
- Invoice 
- Online Payment 
- Salary Slip 
- Online Leave Request 
- Maintenance Request 
- Helpdesk System 
- Postal Service 
- Address Book 
- ระบบขอเอกสารคํารับรองออนไลน์ 

๓.๖) EdPEx_BI 
๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

๑.๑ Management Information System 
- Strategic Planning and Budgeting System 
- Building Information System 
- Smart Farm Information System 
- Transportation Information System 

 
 ๑.๒ Operation... 
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๑.๒ Operation Software 
- e-Document 
- e-Meeting 
- e-Leave 
- e-Room Reservation 

๒. ระบบคลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) 
- Admission Data & BI Report 
- Student Data & BI Report 
- Staff Data & BI Report 
- Graduated Data & BI Report 
- Alumni Data & BI Report 
- Student Employment Data & BI Report 
- Research Data & BI Report 
- Academic Service Data & BI Report 
- Art and Culture Activity Data & BI Report 
- Finance Data & BI Report 
- Plan and Budget Data & BI Report 
- Asset Data & BI Report 
- Building Data & BI Report 
- Environment Data & BI Report 
- QA Data & BI Report 

๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
- Business Intelligence System 
- Balanced Score Card System (Strategic) 
- QA Information System Report 
- EdPex Criteria Performance Indicator System 

๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน IT เพ่ือรองรับ Smart University 
๔.๑) พัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะ 

- ใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้วย Business Intelligence 
๔.๒) พัฒนาพนักงานสายวิชาการ ให้มีสมรรถนะ 

- การสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
- การใช้งานซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในยุค ๔.๐ 
- การใช้งานระบบ i-Classroom 

๔.๓) พัฒนาพนักงานสายสนับสนุน ให้มีสมรรถนะ 
- การใช้งานระบบ e-Office (e-Document e-Meeting UP Office ๓๖๕) 
- การสื่อสารและทํางานเป็นทีมด้วยซอฟต์แวร์ Collaboration Software 
- การใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
- การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแอปพลิเคชัน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

 ๔.๔) พัฒนานิสิต... 
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๔.๔) พัฒนานิสิต ให้มีสมรรถนะ ๒๑st Century Skills 
- Communication Skill with e-mail and other software. 
- Presentation Skill with PowerPoint 
- IT Literature Skill (Technology and Ethic) 
- ผ่านการรับรองทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

๑. UP IT Certificate 
๒. International Certificates 

๒.๑ Microsoft Certificate (MS Office, ITA, Software Engineer, IT Specialist) 
๒.๒ CompTIA 
๒.๓ IC๓ 

๖.๓.๓ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ดังน้ี 
๖.๓.๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

๑) ผลิต Family health team for remote area  
๒) บริการวิชาการและงานวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
๓) พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๐) 

๖.๓.๓.๒ พันธกิจ (Missions) 
๑) ผลิตบัณฑิตแพทย์ชุมชน ที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

๒) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข โดยการดําเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชน เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 

๓) พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 

๔) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม            
ในประชาคมด้านสุขภาพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 

๕) ด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ต้องบริหารด้วยหลัก Good governance เพ่ือพัฒนาไปสู่
ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๖) พัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ
เครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Green university” 

๗) พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นผู้นําด้านบริการสาธารณสุขและ           
การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพ  
สู่การเป็น “Healthy University” และก้าวสู่การเป็น “Healthy Community” 

 ๖.๓.๓.๓ ค่านิยม... 
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๖.๓.๓.๓ ค่านิยม (Value) 
๑) วินัย 
๒) เสียสละ 
๓) สัจจะ 
๔) หน้าที่ 
๕) สามัคคี 

๖.๓.๓.๔ Student Engagement 
๖.๓.๓.๕ Community Engagement 
๖.๓.๓.๖ โครงสร้างองค์กรคณะแพทยศาสตร์ (School of Medicine’s Organization Structure) 
๖.๓.๓.๗ กรอบอัตรากําลังอาจารย์ประจําคณะแพทยศาสตร์ 

๑) จํานวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๖๕  คน  
๒) สายวิชาการ    ๙๒ คน 
๓) สายบริการ     ๗๓ คน   
๔) อยู่ระหว่างศึกษาต่อ สาขาสาธารณสุข ๑๐ คน สาขาแพทยศาสตร์ ๑๘ คน 
๕) ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ๑๒ คน 

๖.๓.๓.๘ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ปี 
๒) แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระยะ 

- ระยะที่หน่ึง ระดับเตรียมแพทย์ (Pre-medicine) ปีการศึกษาที่ ๑ เรียนตามระบบทวิภาค 
แบบ ๒ ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ระยะที่สอง ระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) ปีการศึกษาที่ ๒ - ๓ เรียนตามระบบทวิภาค 
แบบ ๒ ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ระยะที่สาม ระดับคลินิก (Clinic) ปีการศึกษาที่ ๔ - ๖ เรียนและฝึกปฏิบัติงานตามรายวิชา 
ตลอดภาคการศึกษา ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลพะเยา 

๖.๓.๓.๙ ข้อมูลการสอบ National License Test ขั้นตอนที่ ๑ 
ปี พ.ศ. ทีส่อบ จํานวนนสิิตทัง้หมด จํานวนนสิิตทีส่อบผา่น ร้อยละ 

๒๕๕๖ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
๒๕๕๗ ๑๔ ๑๑ ๗๘.๕๗ 
๒๕๕๘ ๓๐ ๒๘ ๙๓.๓๓ 
๒๕๕๙ ๓๐ ๑๘ ๖๐ 
๒๕๖๐ ๒๙ ๒๗ ๙๓.๑๐ 

๖.๓.๓.๑๐ ข้อมูลการสอบ National License Test ขั้นตอนที่ ๒ 
ปี พ.ศ. ทีส่อบ จํานวนนสิิตทัง้หมด จํานวนนสิิตทีส่อบผา่น ร้อยละ 

๒๕๕๘ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 

๒๕๕๙ ๑๔ ๑๒ ๘๕.๗๑ 

๒๕๖๐ ๓๐ ๒๘ ๙๓.๓๓ 
 ๖.๓.๓.๙ ข้อมูลการสอบ... 
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๖.๓.๓.๑๑ ข้อมูลการสอบ National License Test ขั้นตอนที่ ๓ 
ปี พ.ศ. ทีส่อบ จํานวนนสิิตทัง้หมด จํานวนนสิิตทีส่อบผา่น ร้อยละ 

๒๕๕๙ ๑๖ ๑๕ ๙๓.๗๕ 

๒๕๖๐ ๑๔ ๑๒ ๘๕.๗๑ 
๖.๓.๓.๑๒ บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๑ – ๔ 

๑) บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) จํานวน ๑๖  คน 
๒) บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) จํานวน ๑๔ คน 
๓) บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) จํานวน ๓๐ คน 
๔) บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จํานวน ๒๗ คน 

๖.๓.๓.๑๓ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๖.๓.๓.๑๔ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ (มคอ.๒) 
๖.๓.๓.๑๕ ประชุม WFME SAR Writing (๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 
๖.๓.๔ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังน้ี 

๖.๓.๔.๑ อาคารในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน ๕ หลัง ตามแผนการก่อสร้าง 
- ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ๒ หลัง คงเหลือที่ต้องดําเนินการก่อสร้างตามแผน อีก ๓ หลัง 

โดยทางคณะ ได้รับงบประมาณ และได้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการ
ก่อสร้างเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
๑) อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๑   
๒) อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๒  
๓) อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม ๑ 
๔) อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม ๒ 
๕) อาคารอํานวยการ 

๖.๓.๔.๒ จํานวนผู้ป่วย ที่เข้าคิวรอทําการรักษาในคลินิก ทั้งหมด 
คลนิิก จํานวนงาน 

คลินิกตรวจพิเคราะห์โรค ๑,๘๙๓ 
คลินิกปริทันตวิทยา ๑,๑๓๙ 
คลินิกหัตถการ ๑,๓๖๘ 
คลินิกรักษารากฟัน ๑๘๙ 
คลินิกฟันปลอม ๒๕๕ 
คลินิกศัลยศาสตร์ ๑,๕๔๑ 
คลินิกจัดฟัน ๔ 
คลินิกเด็ก ๑๓๑ 

รวม  ๖,๕๒๐ 
 
 
 
 

๖.๓.๔.๓ จํานวนนิสิต... 
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๖.๓.๔.๓ จํานวนนิสิตทันตแพทย์ ปัจจุบัน 
ชั้นป ี จํานวน หมายเหตุ 

๑ (รหัส ๖๒) ๓๐ ยังไม่ได้ดําเนินการรับเข้า 
๒ (รหัส ๖๑) ๓๐ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ  
๓ (รหัส ๖๑) ๑๑ ไม่ผ่าน การรับรองหลักสูตรฯ  
๔ (รหัส ๕๙) ๒๗ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ  
๕ (รหัส ๕๘) ๒๘ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ 
๖ (รหัส ๕๗) ๒๖ ผ่านการรับรองหลักสูตรฯ  

รวม ๑๕๒  
 

๖.๓.๔.๔ จํานวนอาจารย์ ปัจจุบัน 
เงื่อนไข การดําเนินการ 

อาจารย์ประจําคณะ  
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย 
  
ปฏิบัติงานปัจจุบัน  จํานวน ๑๗ ราย  
 
และลาศึกษาต่อ                
จํานวน ๖ ราย  

๑. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ 
๒. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล 
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง 

วราภรณ์ ฐิตินันทพันธ์ุ 
๔. อาจารย์ ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล 
๕. อาจารย์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิชาญ ชํานาญนิธิอรรถ 
๗. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจีราภา บุณยสิงห์ 
๘. ทันตแพทย์หญิง สุภาณี ตันฑ์ไพโรจน์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ 
๑๐. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรอนงค์ พนังคสิริ 
๑๑. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรมณีย์ ขัดเงางาม 
๑๒. อาจารย์ ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน  
๑๓. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี 
๑๔. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงการุณยกานต์  นุสรณ์ไพรงาม 
๑๕. อาจารย์ ทันตแพทย์วัฒนชัย  สมน้อย  
๑๖. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรณิชา  ดิลกรัตนพิจิตร 
๑๗. อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤตภาส ฟูแสง 
๑๘. ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ  ลาศึกษาต่อในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพช่องปาก 
๑๙. ทันตแพทย์หญิงยุพาภรณ์ โพธ์ินอก ลาศึกษาต่อ

ในสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ 
๒๐. ทันตแพทย์สุริยันต์ ธรรมราช ลาศึกษาต่อในสาขาวิชา

ปริทันตวิทยา 
๒๑. ทันตแพทยหญิงวิลาสินี วิจิตรานนท์ ลาศึกษาในสาขาวิชา

ทันตกรรมจัดฟัน 
 

๒๒. ทันตแพทย์ทศพล... 
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๒๒. ทันตแพทย์ทศพล อินประโคน ลาศึกษาต่อในสาขาวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์ 

๒๓. ทันตแพทย์ตรัยธาวิต นาคสกุล ลาศึกษาต่อในสาขาวิชา
ทันตกรรมหัตถการ 

๖.๓.๔.๕ การประชาสัมพันธ์  
๑) Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
๒) Website คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๓) หนังสือเวียน หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๔.๖ การประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเย่ียมชมคลินิกทันตกรรม 
ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และเวลา ๑๐.๐๐ น. คณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปผลการจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและซักถามปัญหา 
ตัวแทนอาจารย์และนิสิต  หลังจากน้ันคณะอนุกรรมการฯ ได้ช้ีแจงข้อสรุปเบ้ืองต้น แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๔.๗ ข้อสรุปของคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) อาจารย์ 

- อาจารย์ประจํา 
- อาจารย์พิเศษ 

๒) การบริหารงาน 
- การแก้ไขปัญหาของบุคลากรและนิสิต 

๓) งบประมาณ 
- ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ และวัสดุการจัดการเรียนการสอน 
- อาคารสถานที่ เช่น ทางเช่ือมระหว่างตึก 

๔) การเรียนการสอน     
- ระบบ teleconference  
- จํานวน Staff ในการเรียนการสอนช้ันคลินิก 
- ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักที่มีความรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ 
- การขาดแคลนผู้ป่วยสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๕.๑ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประสานแจ้งนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้บริการรถโดยสาร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ใช้ประตูด้านหลังในการลงรถโดยสาร เพ่ือลดอุบัติเหตุขณะลงรถโดยสาร 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการประสานแจ้งการขึ้น – ลงรถโดยสารดังกล่าว กับพนักงานขับรถโดยสาร 
และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๖.๓.๕.๒ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ กรณีที่พบเห็นจุดติดต้ังป้ายหาเสียงที่ไม่เหมาะสม 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถประสานแจ้งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทราบต่อไป 

๖.๓.๖ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ... 



-๕๖- 
 

๖.๓.๖ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งกําหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์            
ให้นิสิตใหม่ที่ได้รับการคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ทราบและดําเนินการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๗ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร แจ้งกําหนดการและจํานวนทุนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรม
หลักสูตร Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๘ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารสั่งซื้อเสื้อ TO  BE NUMBER ONE             
ราคาตัวละ ๒๗๐ บาท ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี สามารถเลือกขนาดเสื้อดังกล่าว ดังน้ี 
รอบอก (นิ้ว) S M L XL 2XL 3XL 

ชาย ๓๘ ๔๐ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๘ 
หญิง ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๐ ๔๒ ๔๔ 

 
๖.๓.๙ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนลงทะเบียนจิตอาสา

พระราชทาน โดยจังหวัดพะเยาขอรับการสนับสนุนจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาจังหวัดพะเยา ซึ่งเปิดรับสมัครลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จํานวน ๓๐,๐๐๐ คน 
รายละเอียด ดังน้ี 
๖.๓.๙.๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอสํารวจจํานวนผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน โดยกรอกรายละเอียด

ตามแบบฟอร์ม และส่งไปยังสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เพ่ือจะได้แจ้งทางจังหวัดพะเยาทราบในเบ้ืองต้นก่อน 

๖.๓.๙.๒ การสมัครลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทานด้วยตนเอง 
๑) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๒) สถานที่รับสมัคร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 

 
๖.๓.๑๐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายธิตินนท์  มณีธรรม) แนะนํา Application UP Meeting เพ่ือใช้สําหรับในการประชุม

เปิดอ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการชุดอ่ืน ๆ ที่มีการนําวาระการประชุม  
เข้าสู่ระบบ e – Meeting รวมทั้งใช้ในการเปิดอ่านรายงานการประชุมที่ได้มีการประชุมไปแล้ว โดยระบบจะใช้งาน
ไฟล์เอกสารแบบ PDF เพ่ือให้ง่ายต่อการเปิดอ่านในอุปกรณ์ Tablet และ Smart Phone  ดังน้ี 
๖.๓.๑๐.๑ ความต้องการทางด้านระบบ ในการใช้งานระบบวาระการประชุมออนไลน์จะต้องมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

ดังต่อไปน้ี 
๑) iPad และ iPhone 
๒) ระบบปฏิบัติการ iPad หรือ iPhone (iOS) รุ่น ๑๑ ขึ้นไป 
๓) สามารถเช่ือต่อ Wi-Fi หรือ ๓G Network 
๔) มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอสําหรับการเปิดอ่านไฟล์ (ไม่ควรน้อยกว่า ๑ GB) 
๕) สามารถใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือการจดบันทึก เช่น Apple Pencil และช่วยในการพิมพ์ เช่น 

Apple Smart Cover Keyboard เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจดบันทึกได้ 
๖.๓.๑๐.๒ บริการระบบ... 



-๕๗- 
 

๖.๓.๑๐.๒ บริการระบบ UP Office ๓๖๕ 
๑) OneDrive 
๒) Calendar 
๓) Word , Excel , PowerPoint  
๔) Sway 
๕) Teams 

๖.๓.๑๐.๓ Introduction to Teams 
๑) Chat-based workspace in Office ๓๖๕ 

- Chat for today’s teams 
- A hub for teamwork 
- Customizable for each team 
- Security teams trust 

๒) Microsoft Teams Clients 
- Clients for Microsoft Teams 
- Platform Requirements 

๑. Web 
Edge: ๑๒+ 
Internet Explorer: ๑๑+ 
Chrome: ๕๑.๐+ 
Firefox: ๔๗.๐+ 
Safari (coming soon)  

๒. Desktop 
Windows ๗+ (๗, ๘, ๘.๑, ๑๐) 
Both ๓๒ & ๖๔ bit available 
Mac OSX ๑๐.๑๐+ 

๓. Mobile 
Android ๔.๔+ 
iOS (iPhone and iPad) ๑๐+ 
Windows Phone ๑๐.๐.๑๐๕๘๖+ 

๖.๓.๑๐.๔ Install Microsoft Teams On PC 
๑) Download 

- https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software 
๒) Manual 

- https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thitinon_ma_up_ac_th/ 
EdLDc3WSocpPjq2_iIvlSf0Bc7FnAvT1ArdvaPPblus-bg?e=sMKmiZ 
 
 
 
 
 

๖.๓.๑๐.๕ การเข้าสู่ระบบใช้งาน... 



-๕๘- 
 

๖.๓.๑๐.๕ การเข้าสู่ระบบใช้งาน 
๑) เปิดโปรแกรม web browser เช่น Google หรือ Safari แล้วไปที่เว็บ https://teams.microsoft.com  
๒) ทําการ Sign – in ด้วย UP E-mail Account แล้วกดปุ่ม ถัดไป 
๓) ทําการกรอกรหัสผ่านแล้วคลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 
๔) คลิกที่ ทีม  
๕) เข้าไปที่ทีม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (หรือทีมอ่ืน ๆ  ที่ต้องการ) ตามด้วยหัวข้อย่อย ทั่วไป 
๖) คลิกที่ ไฟล์ 
๗) เลือกแฟ้มการประชุมที่ต้องการเช่น วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
๘) ระบบจะแสดงไฟล์ที่ต้องการ  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๓ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 
 


