
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมีนาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(นายชํานาญ  แสงแก้ว) แทน 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สาธิต  เช้ืออยู่นาน) แทน  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ชมพูนุช  จิตติถาวร) แทน 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า) แทน  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๙. นางผกามาศ มาลีพัตร หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๐. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๑. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเริศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารงานนํ้าด่ืม 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นางสาวปรียานุช  ใจสุข นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ ท่าน คือ           
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร) รองศาสตราจารย์ 
ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ 
(คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ประธานสภาพนักงาน 

๓. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิง ในการเข้าร่วมนําเสนอผลการดําเนินงาน           
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งละ ๒ ส่วนงาน 
ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการสื่อสาร
แบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร โดยให้นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย 
โดยใช้เวลาในการนําเสนอผลงานไม่เกิน ๑๐ นาที 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย... 
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๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดทําผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา 
จะดําเนินการประสานพ้ืนที่ในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ/วิทยาลัย กับร้านขายของที่ระลึกต่อไป 

๕. รายงานข้อมูลโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑ หลังจากประสานกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ี 
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ได้รับการอนุมัติงบ ๒.๓ ล้านบาท 

(เบิกจ่ายเมื่อมีรายงานการวิจัย) 
๕.๒ วศ.บ. (ซอฟต์แวร์) ได้รับอนุมัติงบ ๗๗,๐๐๐ บาท/คน สําหรับรุ่นที่ ๑ จํานวน ๒๕ คน รุ่นที่ ๒ 

จํานวน ๓๐ คน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้เมื่อส่งรายช่ือนิสิต 
๕.๓ Smart farming ได้รับอนุมัติงบ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน รุ่นที่ ๑ จํานวน ๕๓ คน รุ่นที่ ๒ จํานวน ๖๐ คน 

ซึ่งจะเบิกจ่ายได้เมื่อส่งรายช่ือนิสิต 
๕.๔ Smart meat processor ได้รับอนุมัติงบ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน รุ่นที่ ๒ จํานวน ๘๐ คน จะเบิกจ่ายได้

เมื่อส่งรายช่ือนิสิต (รุ่นที่ ๑ คณะไม่ได้ดําเนินการรับ) 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒          

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ          
การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ข้อ ๔.๑ ดังน้ี  
จากเดิม 
“๔.๑   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

๑) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
องค์ความรู้เก่ียวกับบุคคล สังคมและการบริหาร” 

ปรับแก้ไขเป็น 
“๔.๑   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

๑) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
องค์ความรู้เก่ียวกับบุคคล สังคมและการบริหารการศึกษา” 

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลางนําเสนอ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเน้ือหาสาระการสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิต              
ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว   
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ                 
การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิต           
ระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ การสอบประมวลความรู้ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน         
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ ตําแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้เข้าร่วม      
โครงการได้เข้าศึกษาหลักสูตร Intensive English & IELTS ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองบอร์นมัท ประเทศอังกฤษ                    
ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งน้ี ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการดังกล่าว เมื่อผู้เข้าร่วม
โครงการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสอบ IELTS ให้ได้ Band 6 หรือ TOEFL 550                 
หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา ๒ ปี ซึ่ง ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว น้ัน 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ           
ตําแหน่งอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ โดยขอใช้การสอบวัดผลภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี ให้เป็นไป                   
ตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ ตําแหน่งอาจารย์สังกัด                  
คณะนิติศาสตร์ โดยขอใช้การสอบวัดผลภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับคะแนน           
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติในหลักการ ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้รับทุน
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยใช้ผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้ ได้คะแนนไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๗๐  

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ จัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญา
เพ่ิมเติมตามข้อ ๑ 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่ง

เอกสารเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)                       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๕๓,๔๖๒.๖๒ บาท (หน่ึงร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม                  
๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ รายการ    
(รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายลา่ช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๕๓,๔๖๒.๖๒ บาท  
(หน่ึงร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คุณวุฒิ   

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คุณวุฒิ          
ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๒ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสน                  
สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากกองทุนวิจัยเงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓ 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 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการประสานงาน
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 
เนื่องจากโรงพยาบาลลําปาง มีการเปลี่ยนผู้บริหารทั้งระดับโรงพยาบาล 
และระดับกลุ่มงานเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี ๒๕๖๐ 
– ปัจจุบัน จึงทําให้โรงพยาบาลชะลอการลงนามบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ 
ได้ ติดต่อประสานงานไปยังอาจารย์ประจําแหล่งฝึก
โรงพยาบาลลําปาง เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงาน  
การทําบันทึกความร่วมมือ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
หากยังไม่ได้รับข้อสรุปใด ๆ  ทางคณะเภสัชศาสตร์ จะดําเนินการ
ขออนุญาตเข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลลําปางต่อไป  
     ส่วนบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลเชียงคํา 
อยู่ในขั้นตอนการขอยกเลิกการบันทึกความร่วมมือ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒        
        

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๐- 
 

- 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 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริม
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 

กองกิ จการนิ สิ ต  ได้ ดํ า เนิ นการนํ า  (ร่ าง ) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล  
ในการส่ งเส ริมนิ สิ ต ที่ มี ผลงาน ดี เด่ น  ด้ านกิ จกรรม  
เส ริมหลั กสู ตร หรือกิ จกรรม ที่ ส ร้างชื่ อ เสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

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 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามการพิจารณาให้ปรับแก้ ไขของคณะกรรมการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญั ติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงาน วิจั ยและนวัตกรรม  (Bayin Dole Act) เพื่ อให้
สอดคล้องกับการดําเนินงาน จึงขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และจะดําเนินการจัดทํา  
(ร่าง) ระเบียบฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสาระสําคัญ 
ก่อนเสนอตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖... 



-๑๑- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 (R2R)  
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
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุน
การวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น 
หกพันบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย
เบิกจ่ายทุน 

 
 

- 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 
เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ พิจารณาตรวจสอบ 
ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 



-๑๒- 
 

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 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ พิจารณาตรวจสอบ 
ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

- 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 ในการประสานงาน (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และคณ ะเกษตรศาสต ร์และท รัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ก่อนเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

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.)  
และเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ 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 .  
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗... 



-๑๓- 
 

- 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 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี งบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ระห ว่ างสํ านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษ า  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 
 

 

- 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   และ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ ดําเนินการปรับปรุงอาคารเช่า  
ให้อยู่ในสภาพเดิม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอเอกสาร
ยกเลิกสัญญาเช่าจากผู้ประกอบการ ต่อไป 

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๔- 
 

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
พระนครเหนื อ เนื่ องจากมี การเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ หาร  
หลายมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

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 ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑... 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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” 

 
 
 

๖.๒.๓ 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   

๖.๒.๕ ขออนุมัติ... 



-๑๖- 
 

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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา   

เรื่ อง รางวั ลการเผยแพร่ผลงานวิ จั ย   
และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒   
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หารือ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว  

กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ดําเนินการหารือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กับรองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร (ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
อุ เทน   ธัชศฤงคารสกุล ) และได้ ดําเนินการนํ าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิต
ทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. มอบกองบริการการศึกษา นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง รายการและอัตรา  

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒  
หารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ประสานกองบริการการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์
คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา   
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว   

๔.๒ ขออนุมัติ... 



-๑๗- 
 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นายธเนศ  ทองเดชศรี อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายธเนศ  ทองเดชศรี อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ กลุ่มเรียนที่ ๑  

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจํานวน ๓๑ ราย  
๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธเนศ  ทองเดชศรี ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธเนศ  ทองเดชศรี 
ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่ขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากคณะได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติ  
ในการเสนอชื่อและการพิจารณาบุคคลเพื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการรายงานผล
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ทราบ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็ นการส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑  – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จํานวน ๒๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๘๓,๓๐๔.๐๓ บาท 
(สามสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทสามสตางค์) (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๒) 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็ นการส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑  – เดื อนธันวาคม  ๒๕๖๑  
จํานวน ๑๐ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  จํานวน ๑๐  รายการ รวมเป็นเงิน ทั้ งสิ้น  ๔๑ ,๐๐๗ .๑๗  บาท  
(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๘- 
 

๖.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   
เรื่อง จัดตั้ งหน่ วยรับรองการจัดการ   
ก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงานต่อไป 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรอง
การจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว กับกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิติการ ต่อไป 

๖.๒.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของ
ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มั ติการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานของผู้ อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. อธิการบดี  เป็นประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว เป็นกรรมการ 
๓. ประธานสภาพนักงาน  เป็นกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็นกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี เป็นกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ เป็นกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา เป็นกรรมการ 
๘. นายจักรพงค์  มาลีพัตร เป็นเลขานุการ 
๙. นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ การย้ายการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ 
“วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน 
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการย้ายการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน   

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. เห็นชอบการกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ  

จาก ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ เป็น ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ โดยมอบกองบริหารงานวิจัย  
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําหนังสือบันทึกข้อความต้นเรื่อง การขอความเห็นชอบ   
การกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ   
ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

คณะแพทยศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ (ร่าง) สัญญา... 



-๑๙- 
 

๖.๒.๓ (ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัยและ   
การดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการนํา (ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัย
และการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๒.๔ โครงการจัด ตั้ งศูนย์ ให้คํ าป รึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center 
University of Phayao) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุ มัติโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center 

University of Phayao) อยู่ภายใต้กองกิจการนิสิต เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา  
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามแผนที่กําหนดไว ้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. อนุมัติกรอบอัตรากําลัง ดังนี้ 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง 
จํานวนที่ต้องการเพิ่ม 

(ปีงบประมาณ) รวมทัง้สิน้ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ หัวหน้าศูนย ์
ให้คําปรึกษา 

- - - ๑ ๑ 

๒ เจ้าหน้าที่หน่วย
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- ๑ - - ๑ 

๓ นักจิตวิทยา
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๑ - - - ๑ 

๔ เจ้าหน้าที ่
หน่วยสารสนเทศ
และหน่วยธุรการ 

- - ๑ - ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๔  

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลในการส่งเสริมนิสิต
ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐)             

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา             
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา           
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล           
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา                     
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ตลอดจนมอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงิน         
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการและพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลในการส่งเสริมนิสิต              
ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (การออกแบบ              
โล่รางวัลสําหรับนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา)           
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และมอบให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ติดตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว     
เพ่ือนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ                   
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  กองกิจการนิสิต จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัล          
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น             
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลในการส่งเสริมนิสิต
ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการจัดหาทุน
จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒                  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารเงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอกของส่วนงาน ตลอดจนเพื่อการบริหารเงินกองทุน                
เพ่ือการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง ๒ ฉบับเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังน้ี 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้จากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการจัดหา
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ๒ ฉบับ ดังน้ี  

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้จากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการจัดหา
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒     

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ๒ ฉบับ ดังน้ี 

๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้จากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการ
จัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน             
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา          
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ปรับแผนการศกึษา เน่ืองจากมีการปรับลาํดับการเรียนรู้ของรายวิชา และเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับรหัสรายวิชา            
ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 
๑.๑  ย้ายรายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย     
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย         
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ดังน้ี 

๒.๑  จาก รายวิชา ๑๖๑๑๓๑ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๙๒๑๐๓ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒.๒ จาก รายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา ๑๙๒๒๑๑             

การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
๒.๓ จาก รายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา 

๑๙๒๓๑๔ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) 
ทั้งน้ี โดยเร่ิมใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เป็นต้นไป 
๓. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 
๑.๑  ย้ายรายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาปลาย     
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย         
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ดังน้ี 

๒.๑  จาก รายวิชา ๑๖๑๑๓๑ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๙๒๑๐๓ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒.๒ จาก รายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา ๑๙๒๒๑๑             

การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
๒.๓ จาก รายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา 

๑๙๒๓๑๔ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) 
  ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับแผนการศึกษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑  ย้ายรายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษา
ปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย     

๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย         

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ดังน้ี 
๒.๑  จาก รายวิชา ๑๖๑๑๓๑ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๙๒๑๐๓ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒.๒ จาก รายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา ๑๙๒๒๑๑             

การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
๒.๓ จาก รายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา 

๑๙๒๓๑๔ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) 

  ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการอนุมัติปรับแผนการศึกษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี  
๑.๑ ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) จาก ช้ันปีที่ ๓              
ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖)            
จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขรหัสรายวิชา ดังน้ี 
๑.๒.๑ จาก รายวิชา ๑๖๑๑๓๑ จิตวิทยาสังคม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๑๙๒๑๐๓ จิตวิทยาสังคม 

๓(๓-๐-๖) 
๑.๒.๒ จาก รายวิชา ๑๙๒๓๑๔ การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) เป็น รายวิชา ๑๙๒๒๑๑             

การปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
๑.๒.๓ จาก รายวิชา ๑๙๒๒๑๑ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖)          

เป็น รายวิชา ๑๙๒๓๑๔ รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ๓(๓-๐-๖) 
ทั้งน้ี โดยเร่ิมใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย                  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยการศึกษา ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ

พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๑.๔ เดิม                   
“สําเร็จการศึกษา ไม่สูงกว่าระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และไม่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก” เป็น                
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ เน่ืองจากบุคลากรสายวิชาการในคณะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ภายในประเทศทั้งหมด อน่ึงหากมหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว วิทยาลัยการศึกษา จึงขอหารือ กรณี              
ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สําหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยทุนประเภทที่ ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบทุน          
เต็มจํานวน เข้าศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จะสามารถมีสิทธิสมัครรับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้หรือไม่   

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

๑. อนุมัติเปลี่ยแปลงเง่ือนไขข้อ ๓.๑.๔ เป็น สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 
เน่ืองจากบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา สําเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

๒. กรณีการสมัครรับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สําหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ซึ่งเคยเข้าร่วม              
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนิสิตและอาจารย์            
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยทุนประเภทท่ี ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบทุนเต็มจํานวน           
เห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจมหาวิทยาลัยพิจารณาหากเห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ                
และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

๑. อนุมัติเปลี่ยแปลงเง่ือนไขข้อ ๓.๑.๔ เป็น สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 
เน่ืองจากบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา สําเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

๒. กรณีการสมัครรับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สําหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ซึ่งเคยเข้าร่วม              
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนิสิตและอาจารย์            
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยทุนประเภทท่ี ๕ ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบทุนเต็มจํานวน           
เห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจมหาวิทยาลัยพิจารณาหากเห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ       

 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง              
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒          
ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขข้อ ๓.๑.๔ เป็น สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 
เน่ืองจากบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

๒. อนุมัติการสมัครรับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สําหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง ตามข้อ ๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจํารายวิชา 

๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี     
ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ขอแก้ไข
ผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) ของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๑. นายภูมินทร์  นววิโรจน์ รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘ จากเดิม U  แก้ไขเป็น S  
๒. นายนนทพัทธ์  ภูญชา รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๕๑๑  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 
๓. นายวชิระ  โพธิจินดา รหัสนิสิต ๕๘๐๒๓๐๒๐  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 
๔. นายนราวิชญ์  ตาขันทะ รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๕๒๒  จากเดิม S  แก้ไขเป็น U 
ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผล

การศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๗ (๒/๒๕๖๒) 
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนของนิสิตทั้ง ๔ รายดังกล่าว เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอน            
ได้ทําการทบทวนคะแนนและพิจารณาข้อมูลจากการส่งงานโปรแกรมและรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ของนิสิตทั้ง ๔ รายดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้ได้รับการปรับเกรดใหม่ตามเอกสารแนบเพื่อให้การประเมินผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง น้ัน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข   
อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                  
ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑            
ทั้งน้ี กรณีดังกล่าว เป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนข้อมูลการส่งงานโปรแกรม
และรูปเล่มโครงงานของนิสิตทั้ง ๔ ราย ก่อนนําส่งผลการเรียน และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษา    
เป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

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

 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข รายวิชา ๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นายภูมินทร์  นววิโรจน์ รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S  
๑.๒ นายนนทพัทธ์  ภูญชา รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๕๑๑  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 
๑.๓ นายวชิระ  โพธิจินดา รหัสนิสิต ๕๘๐๒๓๐๒๐  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 
๑.๔ นายนราวิชญ์  ตาขันทะ รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๕๒๒  จากเดิม S  แก้ไขเป็น U  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข ด้วยวาจา               
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต
จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 
๑.๑ นายภูมินทร์  นววิโรจน์ รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S  
๑.๒ นายนนทพัทธ์  ภูญชา รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๕๑๑  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 
๑.๓ นายวชิระ  โพธิจินดา รหัสนิสิต ๕๘๐๒๓๐๒๐  จากเดิม U  แก้ไขเป็น S 
๑.๔ นายนราวิชญ์  ตาขันทะ รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๕๒๒  จากเดิม S  แก้ไขเป็น U 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข ด้วยวาจา               
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด           
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดแผนการฝึกงานทางคลินิก 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย              
กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดแผนการฝึกงานทางคลินิก                  
ของนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

       คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย                 
กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดแผนการฝึกงานทางคลินิก 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

(ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางซี              
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดแผนการฝึกงานทางคลินิก ต่อไป      
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดแผนการฝึกงานทางคลินิก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

และสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  
ก๋าวินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศฯ ข้อ ๓.๑.๖ 
ต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศหรือในประเทศในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ                 
ในการเรียนการสอน ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขออนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาล (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยอร์ค สหราชอาณาจักร โดยมีกําหนดเข้าศึกษาต่อในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว เน่ืองจากเป็นบุคลากรสายวิชาการเพียงคนเดียวของคณะที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท น้ัน 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ สมัครเข้าร่วม
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากเป็นบุคลากร              
สายวิชาการเพียงคนเดียวของคณะท่ีมี วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งอาจารย์ ดังกล่าว ได้รับทุนรัฐบาล                    
(ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยอร์ค 
สหราชอาณาจักร โดยมีกําหนดเข้าศึกษาต่อในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๕ บัญชี           
ซึ่งมีจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๙,๘๗๙,๗๘๒.๙๓ บาท และจํานวนเงินคงเหลือ
ตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๖๗๐,๙๒๔.๖๗ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๑.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
จํานวน ๑๒๘ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะอัยการจังหวัดพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา 
สํานักงานสาธารณสุขพะเยา และจังหวัดพะเยา รับบริจาคโลหิต ร่างกายและดวงตา ด้วยใจภักษ์ น้อมจิตรําลึก 
ครั้งที่ ๓ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา  
เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ไปยังประชาชนทั่วไป
ได้รับรู้ นอกจากน้ียังเป็นการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิต
เพ่ือสํารองใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ รวมถึงการบริจาคร่างกายและดวงตา              
ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นอวัยวะทดแทนกับผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข 
ทั้งน้ี มีบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมดจํานวน ๕๕๘ ราย              
ได้โลหิต จํานวน ๑๙๕,๓๐๐ CC ผู้บริจาคดวงตา จํานวน ๗๘ ราย และผู้บริจาคร่างกาย จํานวน ๗๕ ราย 

 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
เพ่ือใช้นําทางในการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)           
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 จากนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว ประกอบกับภาวะการเปลี่ยนแปลง      
หรือป่ันป่วนของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) จึงเป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญและต้องปรับตัว          
ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นให้ได้ จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา        
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ใช้เขียนเป็นเครื่องมือ        
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งการดําเนินงานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังน้ี 
๖.๓.๓.๑ ด้านที่ ๑ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๑) จํานวนนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- ปริญญาเด่ียว จํานวน   ๕๑๕  คน 
- ๒ ปริญญา จํานวน ๑,๐๓๗  คน 
- ปริญญาตรีควบโท จํานวน      ๒๔  คน 
- ปริญญาโท จํานวน     ๑๑  คน 
- ปริญญาเอก จํานวน       ๑  คน 

๒) จํานวนบุคลากร... 



-๒๙- 
 

๒) จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แยกตามตําแหน่งวิชาการ 
- ยังไม่ได้ย่ืน จํานวน ๕๙ (๕๓%) คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๓๑ (๒๘%) คน 
- รองศาสตราจารย์ จํานวน  ๔ (๔%)  คน 
- อยู่ในขั้นตอน จํานวน ๑๖ (๑๕%) คน 

๓) จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แยกตามคุณวุฒิ (๑๑๐ คน) 
- ปริญญาโท จํานวน ๑๕ (๑๔%) คน 
- ปริญญาเอก จํานวน ๗๘ (๗๑%) คน 
- กําลังศึกษาต่อ จํานวน ๑๗ (๒๕%) คน 

๔) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
- สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๑ คน 
- นักวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒๕ คน 

๕) แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 
๖) รางวัลผลการแข่งขันระดับชาติ 

๖.๓.๓.๒ ด้านที่ ๒ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
๑) เงินสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณภายนอก 

= ๒,๔๔๒,๙๐๐  บาท / ๓ คน 
๒) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

= ๒๘ ผลงาน 
๓) เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ 

= ๓๐๓,๐๐๐ บาท / ๒๘ ผลงาน 
๔) โครงการวิจัยที่อาจารย์ร่วมนิสิต 

= ๒๙๐,๐๐๐ บาท / ๒๙ โครงการ 
๕) ทุนวิจัย Unit of Excellence (ทุนคณะฯ) 

= ๓๕๐,๐๐๐ บาท / ๗ โครงการ 
๖) ทุนวิจัย Unit of Excellence (ทุนมหาวิทยาลัย) 

= ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท / ๓ โครงการ 
๗) กิจกรรม Unit of Excellence 
๘) การนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาทุน 
๙) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๘ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๑๑ หรือ วิทย์วิจัย ๑๑ (๑๑th Science Research Conference, src๑๑) 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
๑๑) โครงการเครือเทางาม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 ๖.๓.๓.๓ ด้านที่ ๓... 



-๓๐- 
 

๖.๓.๓.๓ ด้านที่ ๓ การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑) ความเป็นมาของโครงการ 

- พ.ศ. ๒๕๕๖ : ๑ คณะ ๑ โมเดล คณะวิทยาศาสตร์ได้รับผิดชอบพ้ืนที่ อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 

  : วิทยาศาสตร์กับสายนํ้า 
- พ.ศ. ๒๕๕๗ : คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า 
- พ.ศ. ๒๕๕๘ : โครงการ “พลิกฟ้ืนข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ : เสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ : วิทยาศาสตร์วิจัยและข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ : Smart Farmer 

๒) หอมนกยูงโมเดล (นักวิทยาศาสตร์ชาวนา ไทยแลนด์ ๔.๐)  
- วิจัยสารในนํ้า : วิเคราะห์สารตกค้าง 
  : วิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
  : ศึกษาปริมาณนํ้า 
  : บริหารจัดการนํ้า 
  : นิเวศน์วิทยา 
  : ฯลฯ 
- วิจัยในดิน : วิเคราะห์สารตกค้างในดิน  
  : วิเคราะห์แร่ธาตุในดิน 
  : วิเคราะห์คุณภาพดิน 
  : การบริหารจัดการดิน 
  : ฯลฯ 
- วิจัยในธรรมชาติ : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
  : การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
  : นกยูง 
  : การพยากรณ์ 
  : loT 
  : ฯลฯ 
- วิจัยในเมล็ดข้าว : วิเคราะห์แร่ธาตุ 
  : วิเคราะห์สารตกค้าง 
  : วิเคราะห์วิตามิน 
  : วิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ 
  : วิเคราะห์ความหอม 
  : สร้างเอกลักษณ์ 
  : ฯลฯ 
 
 
 
 

- วิจัยในต้นข้าว... 



-๓๑- 
 

- วิจัยในต้นข้าว : การเจริญเติบโต 
  : การดูแล 
  : ผลผลิตต่อไร่ 
  : การบริหารจัดการ 
  : ฯลฯ 

๓) พลิกฟ้ืนข้าวอินทรีย์วิถีจุน 
- ปี ๒๕๕๘  เรื่อง “พลิกฟ้ืนข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
- ปี ๒๕๕๙  เรื่อง “เสริมสร้างเอกลักษณ์ข้าวอินทรีย์วิถีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี” 
- ปี ๒๕๖๐  เรื่อง “ข้าวอินทรีย์วิถีจุนและวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเก่ียว” 

๔) บริการวิชาการตามปณิธานและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย “หน่ึงคณะหน่ึงโมเดล” 
- “ทุ่งมอกโมเดล” โครงการถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติและ

การออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพะเยา 
๕) รางวัล “เหรียญทอง”นิทรรศการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ปี ๒๕๖๒ 
๖) มหาวิทยาลัยเด็ก และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๗) สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๘) Learning Center 
๙) กิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับโรงเรียน 

ปี ๒๕๖๑ 
๑๖ – ๑๗ มถินุายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดน่าน 
๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดน่าน 

 
๖.๓.๓.๔ ด้านที่ ๔ การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรรม 
๖.๓.๓.๕ ด้านที่ ๕ การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล 

๑) โครงการภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
๒) นิทรรศการแสดงผลงานนิสิต 
๓) อาจารย์และนิสิตนําเสนอผลงานที่ประเทศเกาหลี 
๔) เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเพ่ือสมัครงาน 

 
 
 
 
 
 

๖.๓.๓.๖ ด้านที่ ๖... 



-๓๒- 
 

๖.๓.๓.๖ ด้านที่ ๖ การบริหารที่มีประสิทธิผลและโปร่งใส 
๑) สภากาแฟ 
๒) ผู้บริหารพบสาขาวิชา 
๓) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร 
๔) ประชุมแม่บ้าน – พนักงานรักษาความปลอดภัย 
๕) ประชุมประจําเดือน-ประชุมใหญ่ประจําปี 
๖) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและให้ข้อเสนอแนะ 
๗) ประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
๖.๓.๔ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังน้ี 

๖.๓.๔.๑ กิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ หลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

๒) หลักสูตรปริญญาโท ๓ หลักสตูร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

๓) หลักสูตรปริญญาเอก ๑ หลักสูตร 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๖.๓.๔.๒ การประเมนิและรับรองปรญิญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมการ
ของสภาวิศวกร ซึ่งได้รับการประเมินหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ หลกัสูตร ได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ 

๖.๓.๔.๓ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๖.๓.๔.๔ โรงเรียน (ระดับมัธยม) เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
๒) โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖.๓.๔.๕ ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล 
๑) การแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา          

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
- รางวัลชมเชยอันดับ ๑ และ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ จากการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการ       

ด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม 
- รางวัลชมเชยอันดับ ๒  จากการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก 

 ๒) ทุนเยาวชน... 



-๓๓- 
 

๒) ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ๒๐๑๘ 
๓) คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา 

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๔) การแข่งขัน ๒๔ Hours of Innovation - National League Special Competition 

- รางวัลที่ ๑ ระดับภาคเหนือ  
- รางวัลที่ ๒ ระดับประเทศ 

๕) รางวัลดีเด่นการนําเสนอผลงานประเภท Poster Presenttation 
๖) รางวัลดีเด่นการนําเสนอผลงานประเภท Oral Presentation 

๖.๓.๔.๖ กิจกรรมด้านงานวิจยั 
๑) สถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์  
๒) กิจกรรมการให้ความรู้ด้านงานวิจัย  

- ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย  งามหรู เรื่อง ความรู้ด้านงานวิจัย 
- ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย – 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
และเรื่อง การทํางานวิจัยให้บรรลุตามกรอบเวลา และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เรื่อง การบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการ - แนวคิด
และประสบการณ์ 

๓) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

พ้ืนที่จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน 
๔) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

- การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 
๕) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

- วิศวกรรมอาสา “ไฟฟ้าจากพระอาทิตย์สู่โรงเรียน ตชด.” ณ สถานีที่ก่อสร้างโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนแห่งใหม่ บ้านห้วยปุ้ม ตําบลร่มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
(อยู่ระหว่างดําเนินการเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๒) 

๖) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
- บ้านที่ใช้พลังงานน้อยหรือเท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy House) 

๖.๓.๔.๗ กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) ทําฝายชะลอนํ้าตามรอยในหลวงภูมิพลรัชกาลที่ ๙  
๒) พิธีสักการะพระวิษณุกรรม 
๓) พิธีวางศิลาฤกษ์และอันเชิญพระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับ  

๖.๓.๔.๘ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า “วิศวกรรม” เข้าร่วมวางศิลาฤกษ์  ในวันเสาร์ที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต... 



-๓๔- 
 

๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
๖.๓.๕.๑ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินสํารวจบริเวณโดยรอบหอพักนิสิต (UP - DORM) 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป เพ่ือสํารวจสภาพหอพักนิสิต 
และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๖.๓.๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจําจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร
และนิสิต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังครั้งแรก (New Voters) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๖.๓.๕.๓ กําหนดการตรวจพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมการถวายความปลอดภัย และเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๖.๓.๔.๑ กําหนดจัดโครงการรดนํ้าดําหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๖ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๖.๑ รายงานสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ป่าบริเวณยอดเขาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๔๕ น. ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดพะเยาขณะนี้             
อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) 
มีค่า ๑๔๘ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เน่ืองจากได้เกิดไฟป่าขึ้น
ในหลายพ้ืนที่ และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ทําให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับ
สภาพภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบ ทําให้มลพิษต่าง ๆ  ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วพ้ืนที่ ทั้งน้ี ขอรณรงค์ให้
นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ป้องกันและรักษาสุขภาพจากสถานการณ์หมอกควัน 
และฝุ่นละออง ดังน้ี 
๑) กรณีที่มีความจําเป็นต้องออกนอกอาคารให้ใช้หน้ากากอนามัย เปลี่ยนหน้ากากทุก ๔ ช่ัวโมง 

เพ่ือให้การกรองดีขึ้น 
๒) หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง การออกกําลังกาย และการทํางานหนักที่ต้องออกแรงมาก   

เพราะการหายใจเร็วในการออกกําลังกายหรือทํางาน ทําให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าร่างกายเพ่ิมมากขึ้น 
๓) สําหรับนิสิตที่อยู่หอพัก ให้ปิดประตูหน้าต่าง หรือป้องกันฝุ่นเข้ามาสะสม หรือกรณีที่             

ไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้ ให้ใช้ผ้าชุบนํ้าทําเป็นม่านปิดประตูหน้าต่าง เพ่ือเป็นแนวก้ันฝุ่น 
๔) ให้ด่ืมนํ้ามาก ๆ หรือใช้นํ้าเกลือกลั้วคอ เพ่ือป้องกันการเจ็บคอ 
๕) หากมีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด แน่นหน้าอก ไอออกมามีเสมหะ

ปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 
๖) ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ          

และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
๖.๓.๖.๒ ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการเดินสํารวจแนวเขตกันไฟบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทั้งน้ี คาดว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการมอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย ร่วมกันดูแลพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ
ของคณะ/วิทยาลัย ต่อไป       

        
 ๖.๓.๗ คณบดีวิทยาลัยพลังงาน... 



-๓๕- 
 

๖.๓.๗ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การจัดจําหน่ายนํ้าด่ืม O SEEN ของสโมสรนิสิต
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๔๐๑ 
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๔๗๐๔   
 

๖.๓.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางอังคณา  ปานเทือก) แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน           
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transprarency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 
๖.๓.๘.๑ การป้องกันการทุจริต 

๑) หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ  
หรือองค์กรอัยการ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๒ ในเรื่อง 
๑.๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ           

หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกัน/ปราบปรามการทุจริต 
๑.๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต          

และประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด 
๑.๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใด             

ที่เป็นช่องทางให้มีการทุจริต/ประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ           
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ 
ถ้าองค์กรน้ันไม่อาจดําเนินการได้ ให้แจ้งปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ 

ภายใน ๙๐ วัน 
๖.๓.๘.๒ ITA เป็นเคร่ืองมือในการยกระดับ CPI 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) คือ เครื่องมือในการวัดความ
โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนต้ังแต่ ๐ (คอร์รัปชันมากที่สุด)           
– ๑๐๐ (คอร์รัปช่ันน้อยที่สุด) ซึ่งจัดทําโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International : TI)   

๖.๓.๘.๓ ตารางปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน 
๑) กรอบการประเมิน 

ITA ๒๕๖๑ ITA ๒๕๖๒ 
๕ ดัชนี ๑๔ ตัวช้ีวัด ๑๐ ตัวช้ีวัด 

 
๒) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ITA ๒๕๖๑ ITA ๒๕๖๒ 
IIT IIT 
EIT EIT 
EBIT OIT 

๓) ผู้ประเมิน 
ITA ๒๕๖๑ ITA ๒๕๖๒ 

สกอ. ป.ป.ช. ผ่านระบบ ITAS 
 
 ๖.๓.๘.๔ ITA... 



-๓๖- 
 

๖.๓.๘.๔ ITA Score and Rating 
๑) IIT  (๓๐%) : คะแนนข้อคําถาม 

: คะแนนตัวช้ีวัด 
: คะแนนของแบบ IIT 

๒) EIT (๓๐%) : คะแนนข้อคําถาม 
  : คะแนนตัวช้ีวัด 
  : คะแนนของแบบ EIT 

๓) OIT (๔๐%) : คะแนนข้อคําถาม 
  : คะแนนตัวช้ีวัดย่อย 
  : คะแนนตัวช้ีวัด 
  : คะแนนของแบบ OIT 

๔) การจัดอันดับคะแนนของ ITA 
F (Fail) : < ๕๐ คะแนน 
E (Extremely Poor) : ๕๐ – ๕๔.๙๙ คะแนน 
D (Poor) : ๕๕ – ๖๔.๙๙ คะแนน 
C (Fair) : ๖๕ – ๗๔.๙๙ คะแนน 
B (Good) : ๗๕ – ๘๔.๙๙ คะแนน 
A (Very Good) : ๘๕ – ๙๔.๙๙ คะแนน 
AA (Excellence) : ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน 
** ปี ๒๕๖๒ คะแนนต้องไม่ตํ่ากว่า ๘๕ จะต้องอยู่ในระดับ A ขึ้นไป 

๖.๓.๘.๕ ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการประเมิน ITA ๒๕๖๒ 
๑) เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๒  

๑.๑) รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย  
- กําหนดมาตรการเตรียมข้อมูล ตามเกณฑ์ OIT ๔๘ ข้อ พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์                  

ของมหาวิทยาลัย 
๑.๒) เผยแพร่ , สื่อสาร 

- ผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal 
- ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External 

๒) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเมินการรับรู้) 
- IIT : ประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal 
- EIT : ประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External 

๓) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
- ระบบ ITAS  

 
๔) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

- ประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT 
 
 
 

๖.๓.๙ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย... 



-๓๗- 
 

๖.๓.๙ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประชาสัมพันธ์กําหนดจัดการประชุม เพ่ือช้ีแจงกรอบ
งานวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา การวิจัยการเกษตร
และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สวก. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๕ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


