
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๐ เดือนเมษายน 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 

(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 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๒. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
๑๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล  จันทร์ดีย่ิง) 
๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
 
 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๒๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๒. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  

๒๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๕. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๗. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์) แทน 

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวพันธิตรา  กมล รักษาการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๕. นางสาวปริตา  เจริญสิน 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. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน ๒ ราย ดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  กันทวงค์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล  ฟักแก้ว ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 

๒. ขอขอบคุณ... 
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๒. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าร่วมพิธีทํานํ้าอภิเษกของจังหวัด ดังน้ี 
๒.๑ พิธีพลีกรรมตักนํ้า ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ขุนนํ้าแม่ปืม อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

และเวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเชิญขันนํ้าสาคร ณ วิหารวัดศรีโคมคํา ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
๒.๒ พิธีทํานํ้าอภิเษก ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วิหารวัดศรีโคมคํา  

ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
๒.๓ พิธีเวียนเทียนสมโภชน์นํ้าอภิเษก ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิหารวัดศรีโคมคํา 

ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
๓. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการจัดให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) เป็นพ้ืนที่ Safe zone 

ที่จะมีการติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ และพร้อมเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือให้นิสิตได้เข้าใช้บริการ
ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน 

๔. อธิการบดีแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตามกลไกการตรวจสอบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส            
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังน้ัน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ว่า จะบริหารงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม             
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
และเท่าทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน สาธารณชนสามารถรับทราบข้อมูล 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัย            
พร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งผลกระทบ และเกิดความเสียหาย
ต่อสาธารณชน รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน” รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕. กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. การอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีรายนามดังต่อไปน้ี  
๖.๑ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

- พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์  สิรินธโร) 
๖.๒ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีววิทยา 

- ดร.วีระชัย  ณ นคร 
๖.๓ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

- นายณรงค์ศักด์ิ  โอสถธนากร 
๗. กําหนดการโครงการประเพณีสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจําปี ๒๕๖๒ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนพฤกษศาสตร์ บริเวณสวนด้านหลัง
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘. กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงจิตรีสอร์ท แอนด์สปาฯ จังหวัดภูเก็ต 

 ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒                  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒                  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ          
และผู้แทนพนักงานสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๖ (๗) (๘) การได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย                  
ในส่วนของผู้แทนพนักงานจากสายวิชาการ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ และผู้แทนพนักงานสายบริการ จํานวน ๒ คน               
เป็นกรรมการ น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายบริการ        
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทน
พนักงานสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๓๔๒๒๔๔ ผู้ดําเนินการสปา ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน

ให้สาขา/หลักสูตรอ่ืน (มคอ.๒ ข้อ ๑๓.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชา ๓๔๒๒๔๔ ผู้ดําเนินการสปา ในกลุ่มวิชา/              
รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอ่ืน (มคอ.๒ ข้อ ๑๓.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับช่ือรายวิชา จาก ผู้จัดการสปา เป็น ผู้ดําเนินการสปา       
เพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือหลักสูตรในประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว        
เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่พัฒนาวิชาชีพการแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นกําลังหลัก และแรงขับเคลื่อนทีส่ําคัญต่อการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่ึงในเป้าหมายที่มีศักยภาพ      
ที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ตามนโยบายรัฐบาล และเพ่ือสร้างโอกาสทางวิชาชีพหรือ
วิชาการแก่นิสิต นักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับกรมฝีมือแรงงาน จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา ๓๔๒๒๔๔ ผู้ดําเนินการสปา ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอ่ืน          
(มคอ.๒ ข้อ ๑๓.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรอ่ืน ในมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเลือกเรียนรายวิชาดังกล่าว เป็น รายวิชา             
เลือกเสรีได้ โดยมอบคณะเตรียมการเพ่ือรองรับในการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นรายวิชาเลือกเสรี 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเพ่ิมรายวิชา ๓๔๒๒๔๔ ผู้ดําเนินการสปา ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน      
ให้สาขา/หลักสูตรอ่ืน (มคอ.๒ ข้อ ๑๓.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่      
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเพ่ิมรายวิชา ๓๔๒๒๔๔ ผู้ดําเนินการสปา ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอ่ืน (มคอ.๒ ข้อ ๑๓.๓) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชา ๓๔๒๒๔๔ ผู้ดําเนินการสปา ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/
หลักสูตรอ่ืน (มคอ.๒ ข้อ ๑๓.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย

ทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   
๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม       
ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
คณะกรรมการฯ มีข้อกังวลว่า เน่ืองจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี เน้ือหารายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าวจะเหมาะสม
สําหรับการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี             
และนวัตกรรมใหม่  ๆจากความหลากหลายทางชีวภาพ มีทักษะและความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ               
การดําเนินชีวิตและใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย และออกแบบนวัตกรรมความหลากหลาย       
ทางชีวภาพได้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ การบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์                  
และทรัพยากรธรรมชาติดําเนินการ ดังน้ี 
๑.๑ พิจารณา ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๒ ระบุความพร้อมในการเปิดหลักสูตร ดังน้ี 

๑.๒.๑ ความพร้อมด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
๑.๒.๒ ความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๒.๓ ความต้องการของโลกปัจจุบัน 

๑.๓ ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินการหลักสูตร           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ดังน้ี 
๑.๓.๑ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต และเป็นหลักสูตร          

ที่ตอบสนองต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
๑.๓.๒ เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ          

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต 
 

๑.๓.๓ เป็นหลักสูตร... 



-๘- 
 

๑.๓.๓ เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมด้านต่าง ๆ สําหรับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ      
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

๑.๓.๔ เป็นหลักสูตรที่มีความคุ้มทุนหรือคุ้มค่า 
๑.๓.๕ มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะ           

ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ การบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะบุคคล 
หลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบออนไลน์ในสาขาที่มีความพร้อม หรือลักษณะอ่ืน 
ตามสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๒. เมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                       
มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประสานกองแผนงานเพ่ือนําเสนอการขออนุมัติ                 
บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุ                  
ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย           
ทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓     
ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ การบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่ประชุม           
มีข้อสังเกต ดังน้ี 
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ  หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี เมื่อนิสิตศึกษาแล้ว จะสามารถสร้างนวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้หรือไม่อย่างไร 

๑.๒ ตรวจสอบช่ือภาษาไทย และช่ือภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๒. มอบกองแผนงาน ประสานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขและช้ีแจง

ข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒)                       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๖๔,๙๖๔.๒๑ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทย่ีสิบเอ็ดสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ           
(รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) ต่อไป       
       
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –            
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๒,๔๖๔,๙๖๔.๒๑ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทย่ีสิบเอ็ดสตางค์)  
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ                  
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๐- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

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

 

 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ           ทาง

วิชาการ 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 จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 
 

อ ยู่ ร ะหว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร ขอ งคณะ เภ สั ชศ าสตร์   
ในการประสานงานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  
เพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณบดีท่านใหม่ 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
เพื่อเสนอการดําเนินการจัดทําบันทึกความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

     ส่วนบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาล
เชียงคํา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ มีมติอนุมัติการยกเลิกบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต  
เภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๑- 
 

- 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. อนุมัติ (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 
๔.๘.๔ (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 
ในการเสนอขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทําข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา และการดําเนินการ
จัดทํา (ร่าง) ระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ 
เพื่อเสนอพิจารณาตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 

- 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 

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... 



-๑๒- 
 

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

 

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

 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
แ ล ะ คณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ ( ร่ าง ) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ  มหา วิทยา ลัยพะเยา  พร้อม ทั้ งมอบอํ านาจใ ห้คณบดี   
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว             ก่อน
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่ าง ดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และคณะเกษตรศาสตร์ และท รัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  สม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร ส มั ค ร  
เป็ นศู น ย์ประสานงานโครงการ  
อพ.สธ. – มพ. 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

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

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําหนังสือบันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอชะลอ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และการสมัครเป็น 
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจาก  
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗... 



-๑๓- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา   
ไปปฏิบั ติ งาน เพื่ อแก้ ไขปัญหาและ   
เพิ่ มขี ดความสามารถใ น ก า ร ผ ลิ ต  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน
คณะกร รมก า รก า ร อุ ดมศึ กษ 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 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ 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
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ 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 

 

อยู่ระหว่างการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ในการนํา 
สัญญายกเลิกเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นําเอกสารหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ตรวจสอบ ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๔- 
 

๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ   
ทางวิชาการ เ รื่อง  ความร่วมมือ  
ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อฟต์ 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 ไ ท ย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์  
มหา วิ ทย า ลั ยส งขล านค ริ นท ร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

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

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการปรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ของสถาบั นการศึ กษาระดั บ อุ ดมศึ กษา  ระห ว่ าง 
มหา วิ ทย า ลั ยบู รพ า  มหา วิ ทย า ลั ย ธ ร รมศาสต ร์   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหา วิทยา ลั ยพา ยัพ  มหา วิทยา ลั ยหอการค้ า ไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร  จุ ฬาลงกรณ์ มหา วิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ก่อนนําเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุคลากรด้ านวิชาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะพั ฒ น า ร ะ บบ
สารสน เทศ เพื่ อการแก้ ไข ฟื้ น ฟู   
ผู้ ก ร ะ ทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน  ระหว่ า ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร  
ด้ านวิชาการเทคโนโลยี และพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงาน  
คุมประพฤติจั งหวัดพะเยา  กับ  มหาวิทยาลัยพะเยา  
เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และอยู่ระหว่างดําเนินการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 - 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. กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการสร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ”  
โดยเสนอเป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขออนุ มั ติ  ( ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลง   
ความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการ Talent Mobility   
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

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

โครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์   
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 เ นิ น ง า น โครงการ  Talent Mobility  
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างรอเอกสารฉบับจริงจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 
 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒... 



-๑๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการ   
ก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน 

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

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) พิจารณา ต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

กําหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ การสอบประมวลความรู้   

สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเนื้อหาสาระ   
การสอบประมวลความรู้ สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล  
การทดสอบภาษา อั งกฤษ  ของ  
ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้รับทุน

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยใช้ผลการสอบเทียบความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ ๗๐  

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ จัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญา  
เพิ่มเติมตามข้อ ๑ 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ   
พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓  

 

๑. คณะนิติศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา  

ในการประสานการจัดทําเอกสารแนบท้ายสัญญา 
เพิ่มเติมตามข้อ ๑ กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 

๓. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา  
ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ   
พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  
และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ฉบับที่ ๒ ) เสนอกองการเจ้าหน้า ที่ งานนิ ติการ 
ตรวจสอบต่อไป  

๔.๓ ชี้แจงเหตุผล... 



-๑๗- 
 

๔.๓ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็นการส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑  –  เดื อนมกราคม ๒๕๖๒   
จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –   
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๕๓,๔๖๒.๖๒ บาท  (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบ
สองบาทหกสิบสองสตางค์) 
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติ  
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณารางวัลในการส่งเสริมนิสิต
ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมที่สร้างชื่ อเสียงใ ห้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป  

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัล
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงิน
ร า ย ไ ด้ จ ากแหล่ ง ทุ นภา ยนอก
มหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ าย
เงินกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้  
จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกองทุน  
เพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้จากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่าย
เงินกองทุนเพื่อการจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๓ ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลง เ งื่ อ น ไข 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒  ของ
วิทยาลัยการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ดังนี ้
๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อ ๓.๑.๔ เป็น สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ 

เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยการศึกษา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
๒. อนุมัติการสมัครรับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

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

วิทยาลัยการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ ขออนุมัติ... 



-๑๘- 
 

๖.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์
ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๒๑ โครงงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๒๑ โครงงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต
จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
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 เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําหนังสือ  
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ ขออนุมัติสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ .ศ .  ๒๕๖๒  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์   
สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เนื่องจากเป็นบุคลากรสายวิชาการเพียงคนเดียวของคณะที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท   
ซึ่งอาจารย์ดังกล่าว ได้รับทุนรัฐบาล (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และได้รับอนุมัติ  
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยอร์ค สหราชอาณาจักร โดยมีกําหนด  
เข้าศึกษาต่อในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 

คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒                  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา              
ในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒                
โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และประสาน         
กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ      
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒                  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

   ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษา           
ในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                  
มหาวิทยลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการ 
ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      
มหาวิทยลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยลัยพะเยา และบริษัท 
ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
พะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจและมาตรการตรวจสอบ

การใช้ดุลยพินิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจ            
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ                  
ในรูปแบบเครื่องมือการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน                  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจ                       
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ         
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจและ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป  

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           

เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                  
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส              
การมีส่วนร่วม ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ                
ของประชาชน  

  กองกลาง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน               
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซ้ือจัดจ้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองคลัง ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส                  
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน                     
ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน  

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส            
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

อธิการบดีลงนามต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร            

ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองกลาง ได้จัดทํา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบการประเมิน               
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  กองกลาง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา             
ต่อสาธารณะ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. ปรับแก้ไข   
จาก  (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

พะเยาต่อสาธารณะ 
เป็น  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อสาธารณะ 
๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร

ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ 
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
โดยมีงบประมาณคงเหลือ ๑,๘๐๕,๗๐๙,๑๓๓.๑๖ (หน่ึงพันแปดร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันหน่ึงร้อย
สามสิบสามบาทสิบหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ             
จํานวน ๒ ราย ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๙๘๑/๒๕๖๒             
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งที่เลื่อน ตั้งแต่วนัที ่
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  กันทวงค์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล  ฟักแก้ว ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ๒ ก.ค. ๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แจ้งผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในประกาศทันตแพทยสภา ที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และการรับรองการศึกษาทันตแพทยสภา คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์   
และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๖ และรับรองสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐           

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สรุปเวียนแจ้งสาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐               
โดยให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง และรองอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษาที่ตนรับผิดชอบ โดยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฎิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
และการขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดี... 



-๒๔- 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร แจ้งแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (University Communications) ดังน้ี  
๖.๒.๔.๑ Janus 

- เป็นเทพเจ้าในเทพปกรณัมโรมันและตํานานเจนัส เทพเจนัสมีบทบาทในฐานะเทพเจ้าแห่ง
การเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของเทพเจนัสมักปรากฎในลักษณะเทพสองใบหน้า 
หน้าหน่ึงมองไปยังอนาคต และอีกหน้าหน่ึงมองไปยังอดีตที่ผ่านมา ดังน้ันเดือนแรกของปี 
จึงได้ช่ือมาจากเทพเจนัสน่ันเอง (January) 

๖.๒.๔.๒ Janus in Action 
Finding the Strength Within: 

Self-Knowledge 
Looking for Opportunities Outside: 

Strategic Directions 
Public Relations Capacity Building 
International Relations Networking 
Souvenir Shop Collaboration 
Chaingrai Campus Communication 

๖.๒.๔.๓ Ultimate Goal : Partnership for Sustainable Success 
- Build networks within and outside University of Phayao for the effective integration of 

work and make the University known as a local university with international standards. 
๖.๒.๔.๔ Together We Grow 
 

๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๖.๒.๕.๑ นโยบาย “พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะที่ดี” (Green and Clean University) 

๑) ภูมิทัศน์สวยงาม และระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
๒) มีการสัญจรอย่างเป็นระบบ 
๓) มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
๔) ต้นแบบของชุมชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.๒.๕.๒ ยุทธศาสตร์ “พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University)” 
๑) เป้าประสงค์ 

๑.๑) มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างแห่งองค์กรที่ 
- มีภูมิทัศน์สวยงาม 
- มีการสัญจรอย่างเป็นระบบ 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
- มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
- เป็นแบบอย่างชุมชนที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๕.๓ การบริหารจัดการ... 



-๒๕- 
 

๖.๒.๕.๓ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์  
๑) การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์  (Infrastructure and Landscape) 
๒) การจัดการการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy Management 

and Climate Change) 
๓) การจัดการของเสีย (Waste Management) 
๔) การใช้ทรัพยากรนํ้า  (Water Management) 
๕) การจัดการระบบการขนส่งภายใน (Transportation) 
๖) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Education) 

๖.๒.๕.๔ Infrastructure and Landscape 
๑) มาตรการ 

๑.๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภคเพ่ือลดการสูญเสีย 
๑.๒) การจัดการและอนุรักษ์พ้ืนทิ่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัย และนําไปใช้        

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒) Infrastructure 

๒.๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือลดการสูญเสีย (Building Automation 
System (Smart Building) 
- พัฒนาระบบความปลอดภัย และความสะอาด 
- ปรับปรุงพ้ืนผิวถนน พ้ืนที่จอดรถ (ทางเดินป้องกันแดดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

และศาลารอรถเมล์ 
- วางแผน และการบริหารจัดการงบประมาณ 
- วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเชิงรุกเพ่ือลดการสูญเสีย (one stop service) 

๓) Landscape 
๓.๑) มาตรการ 

- การจัดการและอนุรักษ์พ้ืนทิ่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในมหาวิทยาลัยและนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๒) อนุรักษ์และคงสภาพป่า ต้นไม้ด้ังเดิม  
๓.๓) ปลูกต้นไม้ สวน ดอกไม้ สนามหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และแหล่งดูดซึมนํ้า 

(ปลูกต้นไม้สายรหัส) 
๓.๔) สัดส่วนงบประมาณที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

๖.๒.๕.๕ Energy Management and Climate Change 
๑) มาตรการ 

- การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒) Energy Management 
๒.๑) มาตรการ : การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้อุปกรณ์และอาคารประหยัดพลังงาน 
- การอนุรักษ์และการใช้พลังงานทดแทน (solar cell) 
- การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
- รณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน 

 ๒.๒) อนุรักษ์... 
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๒.๒) อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 
๑. สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน 

- คอมพิวเตอร์  : ต้ังค่าให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางาน (Computer Sleeps) 
เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ๆ 

- เครื่องปรับอากาศ  : ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่อยู่ในห้องเกิน ๑ ช่ัวโมง 
- ป้องกันแสงแดด  : ใช้ม่านหรือมู่ลี่กันแสงแดดส่องเข้ามาในตัวอาคาร 
- หลอดไฟ  : ทําความสะอาดหลอดไฟ อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี 
- ฉนวนกันความร้อน : บุฉนวนตามหลังคา และฝาผนังป้องกันความร้อนจากภายนอก 
- ตู้เย็น  : ควรละลายนํ้าแข็งในตู้เย็นอย่างสมํ่าเสมอ 
- เตารีด  : ถอดปลั๊กออกก่อนที่จะรีดเสื้อผ้าเสร็จ 
- ต้นไม้  : ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือช่วยลดความร้อน และเพ่ิมความช้ืน

ให้กับดิน ทําให้บ้านเย็นขึ้น 
๒. Eco Living 

- โครงสร้างที่ช่วยระบายอากาศได้ดี 
- หลอดไฟ LED 
- แผงโซลาร์ผลิตไฟฟ้า 
- ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดนํ้า 
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 
- วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดความร้อน 
- พ้ืนที่สีเขียว 

๓) Climate Change 
๓.๑) มาตรการ : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพร้ินท์ การแสดงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

๖.๒.๕.๖ Waste Management (water, air, solid, Lab) 
๑) มาตรการ : การบริหารจัดการ ลดปริมาณของเสีย การนํากลับไปใช้ประโยชน์สูงสุด          

และสร้างมูลค่าจากของเสีย 
๑.๑) การรวบรวม บําบัด และการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ใหม่ 
๑.๒) การจัดการขยะมูลฝอย การลด/งดปริมาณ และการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 
๑.๓) การจัดการขยะอันตรายและของเสียในห้องปฏิบัติการ 
๑.๔) การจัดการและมาตรการในการป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน 
๑.๕) การรณรงค์และสนับสนุนในการร่วมโครงการ Green Office ของแต่ละหน่วยงาน 

๒) Water Management 
- วิจัยและพัฒนาการผลิตขยะเช้ือเพลิงอัดแท่ง (Refuse-derived fuel; RDF) มพ. 

๓) Solid and Lab Management 
๔) Air Management 

- แนวกันไฟและเลนป่ันจักรยาน 
 
 
 

๕) Water... 
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๕) Water Management 
๕.๑) มาตรการ : การอนุรักษ์และการใช้นํ้าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- จัดหาแหล่งผลิต บริหารและจัดการการใช้นํ้า (คาดการณ์และการวางแผน) 
- คุณภาพและปริมาณนํ้าให้เพียงพอกับความต้องการ 

๖.๒.๕.๗ Transportation 
๑) มาตรการ : การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การบริการรถเมล์ (เช่า) บริการของมหาวิทยาลัยโดยใช้พลังงานสะอาด 
- การบริหารจัดการขนส่งด้วยเทคโนโลยี (ระบบ IT, app) 
- สนับสนุนและมีช่องทางการว่ิง และปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ 
- การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรในมหาวิทยาลัยพะเยา 
- ปลูกต้นไม้เพ่ือคลุมแสงส่องทางเดินเท้า 

๖.๒.๕.๘ Education for Green 
๑) มาตรการ : เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล หลักสูตร การสร้างความตระหนักและความร่วมมือ 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร/นิสิต ในการกระตุ้นจิตสํานึกและส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อม 
- เผยแพร่การดําเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๒) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ UI Green Metric 

๒.๑) UI Green Metric คืออะไร 
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับ           
โดย University of Indonesia โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกําหนดขึ้นอยู่กับข้อมูล
ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่น
ในการพัฒนาที่ย่ังยืน เช่น การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน,  
การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรนํ้า, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยช้ันนําที่จะผลิตผู้นําประเทศรุ่นใหม่ในอนาคต มีส่วนช่วยให้
สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
และให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า 

๒.๒) Ul Green Metric World University Ranking ๒๐๑๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอยู่
ลําดับที่ ๒๘๔ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จํานวน ๗๑๙ แห่ง 

๖.๒.๕.๙ ตัวช้ีวัดด้าน Infrastructure and Landscape 
๑) พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ พ้ืนที่ซับนํ้า พ้ืนที่ไม่ซับนํ้า พ้ืนที่โล่ง 
๒) พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็น Green and Clean University 
๓) มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น มีความสวยงาม และอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่น 
๔) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
 
 

๖.๒.๕.๑๐ ตัวชี้วัด... 
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๖.๒.๕.๑๐ ตัวช้ีวัดด้าน Energy Management and Climate Change   
๑) ปริมาณไฟฟ้ารวมลดลง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน 
๒) การใช้พลังงานทดแทน 
๓) มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
๔) การออกแบบก่อสร้าง/อาคารประหยัดพลังงาน 
๕) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
๖) กิจกรรม/โครงการลดโลกร้อน 

๖.๒.๕.๑๑ ตัวช้ีวัดด้าน Waste Management 
๑) การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าจากขยะ 
๒) การลดปริมาณการใช้กระดาษและพลาสติก  
๓) การบริหารจัดการของเสียอันตรายและห้องปฏิบัตการที่ได้มาตรฐาน 
๔) มีการจัดการนํ้าเสีย 
๕) ระบบและการป้องกันปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ  
๖) คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ Green office เพ่ิมขึ้น 

๖.๒.๕.๑๒ ตัวช้ีวัดด้าน Water Management 
๑) มีระบบบริหารจัดการการใช้นํ้า (มีปริมาณการใช้นํ้าที่เพียงพอและคุณภาพดี) 
๒) ปริมาณการใช้นํ้าที่ลดลง (โครงการประหยัดนํ้า) มีการนํานํ้ากลับไปใช้ใหม่ 

๖.๒.๕.๑๓ ตัวช้ีวัดด้าน Transportationent 
๑) ช่องทางการเดิน ว่ิง และปั่นจักรยาน ขนานแนวกันไฟ 
๒) ระบบการขนส่งด้วยรถเมล์ทีป่ลอดภัย จัดการขนส่งด้วยระบบ IT ให้สอดรับกับความต้องการ 
๓) มีการสัญจรที่มีวินัยเพ่ือสร้างความปลอดภัย 

๖.๒.๕.๑๔ ตัวช้ีวัดด้าน Education 
๑) การได้รับข้อมูล และข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
๒) การตระหนักและร่วมมือของบุคลากรและนิสิตในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓) กิจกรรมเสริมสร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๕.๑๕ ขอความอนุเคราะห์ประธานสภาพนักงาน ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ได้ทราบถึงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์... 
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๖.๒.๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งแนวทางการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 
๖.๒.๖.๑ สถานภาพด้านบุคลากรและศักยภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑) พนักงานสายวิชาการ 
๑.๑) ปริญญาโท 

- อาจารย์ จํานวน  ๓๔ คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน    ๖  คน 

๑.๒) ปริญญาเอก 
- อาจารย์ จํานวน    ๗ คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน    ๔  คน 

หมายเหตุ  :  อยู่ระหว่างการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน ๔ คน ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ คน  

๒) พนักงานสายสนับสนุน 
๒.๑) ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน   ๒ คน 
๒.๒) ปริญญาตรี จํานวน   ๖ คน 
๒.๓) ปริญญาโท จํานวน   ๙ คน 
หมายเหตุ  :  สํานักงานคณะ จํานวน ๑๒ คน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ คน 

๖.๒.๖.๒ หลักสูตรที่เปิดสอนและศักยภาพด้านวิชาการ 

หลักสตูร 
จํานวนนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รวม 
รหัส ๕๙ รหัส ๖๐ รหัส ๖๑ รหัส ๖๒ 

๑. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(๖๐) 

๑๐๙ ๑๒๕ ๑๑๐ ๑๒๐ ๔๖๔ 

๒. พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต           
(การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ) (๑๐) 

- - - ๑๐ ๑๐ 

๓.  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (๓๐) 

- - - ๓๐ ๓๐ 

รวม ๕๐๔ 

๖.๒.๖.๓ ข้อมูลจํานวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalence of Students : FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ปีการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท 
รวม 

(เกณฑ์ ๑:๖) 
 SCH FTES 

อัตราส่วน
อาจารย์
ต่อนิสิต 

SCH FTES 
อัตราส่วน
อาจารย์
ต่อนิสิต 

๒๕๖๑ ๙,๓๙๒ ๒๖๐.๘๙ ๖.๖๙  -  -  - ๖.๖๙ 
๒๕๖๒ ๙,๗๔๑ ๒๗๐.๕๘ ๗.๑๒ ๑๘๐ ๑๐ ๒ ๙.๑๒ 
๒๕๖๓ ๙,๕๖๑ ๒๖๕.๕๘ ๖.๙๙ ๒๗๐ ๑๕ ๓ ๙.๙๙ 
๒๕๖๔ ๙,๖๓๑ ๒๖๗.๕๓ ๗.๐๔ ๒๗๐ ๑๕ ๓ ๑๐.๐๔ 
๒๕๖๕ ๙,๘๔๐ ๒๗๓.๓๓ ๗.๓๙ ๒๗๐ ๑๕ ๓ ๑๐.๓๙ 

 
 
 
 
 

๖.๒.๖.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต... 



-๓๐- 
 

๖.๒.๖.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
๑) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยใช้งานวิจัย/นวัตกรรม/บริการวิชาการสังคม เป็นตัวขับเคลื่อน 
๒) สร้างเครือข่ายวิชาการในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน นิสิตแลกเปลี่ยน 
๓) พัฒนาระบบปัจจัยเก้ือหนุนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง: ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง 

ห้องสมุดมีชีวิต 
๖.๒.๖.๕ สร้างเครือข่ายวิชาการในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

๑) ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) กับ ฝ่ายวิชาการ รพ.พะเยา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๒) ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (การพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก การจัดทําข้อสอบ OSCE) 
ด้านการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๖.๒.๖.๖ The Fourth Health, Research & Innovation Nursing Students Forum: Today’s Student, 
Tomorrow’s Future Jun ๒๐-๒๑, ๒๐๑๙ 

๖.๒.๖.๗ ด้านวิจัย 
๑) ยกระดับคุณภาพการวิจัย 
๒) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการวิจัย 
๓) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

๖.๒.๖.๘ โครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก ๓) สํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
๑) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง  
๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๕) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
๗) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น  
๘) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  
๙) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๖.๒.๖.๑ โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา 
๑) เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
๒) เทศบาลตําบลบ้านเหล่า อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
๓) องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
๕) เทศบาลตําบลพระพุทธบาท อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
๖) องค์การบริหารสว่นตําบลแม่ยางตาล อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
๗) เทศบาลตําบลห้วยหม้าย อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 
 
 

๖.๒.๖.๒ ด้านบริการวิชาการ... 



-๓๑- 
 

๖.๒.๖.๒ ด้านบริการวิชาการ 
๑) สนับสนุนให้จัดบริการวิชาการเพ่ือรองรับการจัดระบบบริการตาม Service plan 
๒) สนับสนุนให้จัดฝึกอบรมเฉพาะทางหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate Residency Training) 
๓) สนับสนุนการจัดบริการวิชาการท่ีผสมผสานภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของคณะ

กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลหลัก 
๔) สนับสนุนการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับศิษย์เก่าเพ่ือความร่วมมือที่มั่นคง 

๖.๒.๖.๓ สนับสนุนให้จัดบริการวิชาการเพ่ือรองรับการจัดระบบบริการตาม Service plan 
๑) ประชุมวิชาการประจําปี Update Maternal and Newborn Care ๒๐๑๙ วันที่ ๒๑ – ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวังคํา จังหวัดเชียงราย CNEU ๑๔.๕ หน่วย 
๒) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง Obstetric Care in Advanced Maternal Age Pregnancy 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ CENU ๖ หน่วย 
๖.๒.๖.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

อายุ จํานวน (คน) 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ต่อเด็ก 

๓ เดือน-๑ ป ี ๓ 
๑:๓ 
(๑:๓) 

๑ ปี – ๒ ป ี ๑๑ 
๑:๕.๕ 
(๑:๕) 

๒ ปี – ๓ ป ี ๒๐ 
๑:๑๐ 
(๑:๑๐) 

๖.๒.๖.๕ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่วัฒนธรรมสุขภาพบนพ้ืนฐานของความรู้และภูมิปัญญา 

(Knowledge & Wisdom Based) 
๒) ส่งเสริมการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้             

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ  
๓) ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  
๔) พิธีมอบหมวกและดวงประทีป นิสิตพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ ๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๖.๒.๖.๖ ด้านการบริหาร 
๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- กําหนดภาระงานและตัวช้ีวัดระดับท้าทายที่สามารถเป็นจริงได้ 
- เพ่ิมแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร  
- ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงพันธกิจและเป็นระดับ Decision Support System 
- ปรับระบบและกลไกการเพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการ  
- จัดระบบและกลไกการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน 

 
 
 

๒) ปีพ.ศ. ๒๕๖๓... 



-๓๒- 
 

๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- การกํากับ ติดตาม การเพ่ิมขึ้นของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ  

และระดับชํานาญงาน  
- การกํากับ ติดตาม ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกพันธกิจ 
- การเทียบเคียงคุณภาพกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศ 

๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- การเทียบเคียงคุณภาพกับสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างประเทศ 

 
๖.๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางอังคณา  ปานเทือก) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๗.๑ แนวทางการสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal ITA) 
๑) เน้ือหาการรับรู้ 

๑.๑) ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
- การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมมุง่ผลสําเร็จของงาน โปร่งใส,ไม่เรียกรับผลประโยชน์ 

๑.๒) ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 
- มีการใช้งบประมาณประจําปีอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๑.๓) ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อํานาจ 

- ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเป็นธรรม,การประเมินผลเป็นไปตามคุณภาพงาน 
ไม่สั่งให้ทําในสิ่งที่เสี่ยงต่อการทุจริต 

๑.๔) ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- ขั้นตอน แนวปฏิบัติการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ การกํากับดูแลและตรวจสอบ

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
๑.๕) ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

- ผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต,แผนและมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การร้องเรียนการทุจริต 

๒) การสื่อสาร 
- การแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- กําหนดนโยบายการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
- กําหนดนโยบาย No Bribery Policy 
- การรายงานการใช้งบประมาณของหน่วยงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 
- แนวปฏิบัติในการทํางานของแต่ละส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- มาตรการ/แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน 
- นําผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

๖.๒.๗.๒ แนวทาง... 



-๓๓- 
 

๖.๒.๗.๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EXternal ITA) 
๑) เน้ือหาการรับรู้ 

๑.๑) ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนดเท่าเทียม,ให้ข้อมูลไม่บิดเบือน ไม่ถูกร้องขอ 

ให้จ่ายหรือให้สิ่งต่าง ๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงาน,คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
๑.๒) ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

๑.๓) ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน 
- มีการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ/การดําเนินงานให้โปร่งใสมากขึ้น มีการนํา

เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของส่วนงาน 

๒) การสื่อสาร 
- กําหนดขั้นตอนการให้บริการ/การปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
- การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- กําหนดนโยบาย No Bribery Policy 
- พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
- พัฒนาช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ช่องทางการร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย 
- ช่องทางที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานภายนอกเป็นคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
 
๖.๒.๘ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์ “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง  

ม.พะเยา” ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ สวนพฤกษศาสตร์ บริเวณสวนด้านหลังอาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย และเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส และขอความกรุณาหน่วยงานของท่าน 
ได้โปรดพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
๖.๒.๘.๑ ร่วมส่งผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์ 
๖.๒.๘.๒ ร่วมจัดขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดําหัว พร้อมเตรียมนํ้าส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป – เทียน 

สําหรับสรงนํ้าพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยพะเยา พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
คณะผู้บริหารและผู้อาวุโส รวมทั้งของที่หน่วยงานจะเตรียมมอบให้อธิการบดีและผู้อาวุโส 

๖.๒.๘.๓ ร่วมพิธีส่งเคราะห์ สืบชะตา และพิธีสระเกล้าดําหัวผู้บริหารตามแบบวัฒนธรรมล้านนา 
๖.๒.๘.๔ ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหาร เครื่องด่ืม หรือผลไม้ตามความเหมาะสม โดยงดเว้นภาชนะที่ทําจากโฟม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๓๔- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


