
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๘ เดือนพฤษภาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวนภาพร  จักร์เขียว) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ์) แทน 
๑๑. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ดร.สุรัตน์  เศษโพธ์ิ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.รัตนา  ยาวิเลิง) แทน 

๒๐. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๓. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี) 
 
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวพันธิตรา  กมล รักษาการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกร  จิตจํานงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เสาแก้ว ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง             
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒           
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒  

๒. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง             
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒           
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒  

๓. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๔. การเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒           
เป็น วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. –มพ.) และขอความเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์
ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ. 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๔ (๑๔/๒๕๖๑)                  

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.)               
และขอความเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) โครงสร้าง       
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. และมอบกองบริหาร              
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบ      
นโยบายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)           
ให้สถาบันในเครือข่าย C- อพ.สธ. ดําเนินการสมัครเข้าเป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกการอบรม อพ.สธ. โดยขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา                   
ในฐานะสถาบันเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน และเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก            
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดําเนินการสมัครเข้าเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. น้ัน 

 
 
 
 
 กองบริหารงานวิจัย... 



-๕- 
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงาน     
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพะเยา      
(อพ.สธ. –มพ.) และยกเลิกการเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ. จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ          
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาออกไปก่อน เน่ืองจากอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างการบริหารจัดการงานและรวบรวมข้อมูลแนวทาง                
การดําเนินงานการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ หากดําเนินการเรียบร้อยแล้ว            
จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อีกครั้งต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิก (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. –มพ.) และยกเลิกการเห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์
ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ. จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาออกไปก่อน เน่ืองจากอยู่ใน
ระหว่างปรับโครงสร้างการบริหารจัดการงานและรวบรวมข้อมูลแนวทางการดําเนินงานการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการ 
อพ.สธ. –มพ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ หากดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อีกครั้งต่อไป    
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. –มพ.)           
และอนุมัติยกเลิกการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ. เน่ืองจากอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้าง          
การบริหารจัดการงานและรวบรวมข้อมูลแนวทางการดําเนินงานการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. –มพ.           
ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต
บัณฑิตพรีเม่ียม 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดําเนินโครงการ
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือ      
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ                  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการ           
ของประเทศและสถานประกอบการ น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน              
เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเม่ียม 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม                     
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ                   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม และเพ่ือให้             
แผนการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข             
และเมื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะวิทยาการจัดการ                  
และสารสนเทศศาสตร์ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการ         
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิต                      
บัณฑิตพรีเมี่ยม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการ    
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเม่ียม 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิต                   
บัณฑิตพรีเมี่ยม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม โดยมอบคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ระบุ “หมายเหตุ * ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการและเรียนผ่านระบบออนไลน์” ในแผนการศกึษา 
ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น และเมื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                 
มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป         
ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการ               
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สําหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหาร                 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง         
ตามยุคสมัย และเพ่ือให้นิสิตมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน จึงมีมติมอบ              
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข และเมื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข
ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี                  
ตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการ                  
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหาร                     
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบั ติงานคุมสอบ            

ของนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี ในรายวิชา ๑๔๗๓๗๑ International Political Economy 
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.                  
ณ ห้องสอบ PKY ๔ โดยมี ดร.ธงไทย  วงศ์วิชัย อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ นายพันธพัฒน์  บุญมา อาจารย์ประจํา             
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี อาจารย์ประจําสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ                   
ทั้งน้ี เน่ืองจากนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี จําวันคุมสอบคลาดเคลือ่น จึงไม่ได้ไปเข้าปฏิบัติงานคุมสอบในวันดังกลา่ว น้ัน  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการ               
คุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด 

การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาวกมลพร  ฉิมพาลี ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกมลพร  ฉิมพาลี ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ในรายวิชา ๑๔๗๓๗๑ International Political Economy การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกมลพร  ฉิมพาลี 
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต              
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีอยู่ในวันที่        
ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถสืบค้น
ข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th/prweb/เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และการทดสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา                    
ได้พิจารณา เรื่อง การทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูกับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา         
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เพ่ือให้สถาบันได้รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป             
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สํานักพระราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักพระราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                       
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา               
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ กําหนดวันเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๐ น. รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๖ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนห้าพันบาทถ้วน)                  
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๑๑- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- 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 ในการนัดหมาย
ลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ ภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

- 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 (R๒R)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการขยายการกันเงิน
ไ ว้ เบิกเหลื่ อมปี  ประจํ าปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๐  
กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ  
เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔... 



-๑๒- 
 

- 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  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่ าง ดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง  
ความ ร่ วม มื อ ด้ าน วิ ชาการและงาน วิ จั ย  ระหว่ า ง  
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และคณะเกษตรศาสตร์ และท รัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ ภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 

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  
 

กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอยกเลิก 
(ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) 
และการสมัครเป็น ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

 
 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘... 



-๑๓- 
 

- 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 

 

อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการประสาน
การปรับแก้ไขสัญญายกเลิกเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการ  
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ  
ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

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 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒... 



-๑๔- 
 

- 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 
และอยู่ระหว่างเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) พิจารณา ต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ (ร่ าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา   

ว่ า ด้ วย  กองทุ นสวั ส ดิ ภาพนิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิ ติการ  ตรวจสอบ  ก่อนประสานสํานักงานสภา

๒. มอบกองกิจการนิสิต... 



-๑๕- 
 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ  
และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ .  ๒๕๖๒  
เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต                      ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
ฝ่ายนายจ้าง ดังนี ้

ที่ คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการใหม่ ตําแหน่ง 
๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  

เทียนถาวร 
รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

๒ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

กรรมการ 

๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กรรมการ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการปรับแก้คําสั่ง
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 



-๑๖- 
 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี   
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

กรรมการ 

๕ นายพลรบ  สวัสดี 
ผู้ อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

กรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 

๖.๒.๒ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรม
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างมูลนิ ธิครอบครัวพอเพียง  
กับ มหาวิทยาลัย... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย  

ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัย... 
๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง  
ในมหาวิทยาลัย ระหว่ างมูลนิ ธิครอบครั วพอเพียง  
กับ มหาวิทยาลัย... เสนอลงนาม ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๖.๒.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการช่ วยเหลื อและสนั บสนุ น   
ด้ า น สุ ภ า พ จิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดี   

ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

กองกิจการนิสิต ได้ดําเนินการประสานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอบริษัท เทเลคอมดิก้า ลงนาม  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงาน
สายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายบริการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทน
พนักงานสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดทํา 
(ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๓ ขออนุมัติ... 



-๑๗- 
 

๔.๓ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ การบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลาย ทาง

ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่ประชุม  
มีข้อสังเกต ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี เมื่อนิสิตศึกษาแล้ว จะสามารถสร้างนวัตกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้หรือไม่อย่างไร 

๑.๒ ตรวจสอบชื่อภาษาไทย และชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๒. มอบกองแผนงาน ประสานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขและชี้แจง

ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

กองแผนงาน ได้ดําเนินการประสานคณะเกษตรศาสตร์  
และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อสังเกตของที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ 
(รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –   
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๖๔,๙๖๔.๒๑ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อย  
หกสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)  
 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  และบริ ษัท  
ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ ริ่ง เซอร์ วิสเซส จํากัด  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจและมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

อธิการบดีลงนามต่อไป  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ ดําเนินการปรับแก้ ไข  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้
ดุลยพินิจและมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ  
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และนําเสนอ
อธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๘- 
 

๖.๑.๔ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง ระบบการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

อธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรการส่ ง เส ริมความโปร่ งใสการจั ด ซื้อจั ดจ้ าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๕ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส   
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

อธิการบดีลงนามต่อไป  
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง มาตรการส่งเสริม  
ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และนําเสนอ
อธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ปรับแก้ไข   

จาก  (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา   
ต่อสาธารณะ 

เป็น  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา   
ต่อสาธารณะ 

๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ 

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว  
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดําเนินการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์                
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังน้ี  
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 และโรงพยาบาลเชียงราย  ประชานุเคราะห์ 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 
ทั้งน้ี การลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต

เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง ผลการปฏิบัติตามมติอยู่ระหว่าง
ดําเนินการในการประสานงานระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง         
แต่เน่ืองจากการประสานงานดังกล่าว ยังไม่ได้รับข้อสรุปจากโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง ประกอบกับคณะเภสัชศาสตร์            
อยู่ในช่วงการสรรหาคณบดีของคณะเภสัชศาสตร์ ทําให้การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง ยังไม่สามารถดําเนินการต่อได้ น้ัน 

 
  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา      
และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ            
และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์
ประสานแจ้งโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง ทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่              

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมจํานวน ๓ เรื่อง ดังน้ี 
๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต                 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา            
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองกิจการนิสิต 
ประสานกองการเจ้าหน้าที่งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว        
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยานําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ              
และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒       
และมอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยานําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน           
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี       
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ       
ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 ทั้งนี้... 



-๒๑- 
 

ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการ จึงขอทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต             
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมมีมติ มอบกองกิจการนิสิตประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ        
ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลยัพะเยานําเรื่องดังกลา่ว 
เพ่ือพิจารณาต่อไป เปลี่ยนเป็น มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการการเงิน               
และทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต          
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ระเบียบ   
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉิน
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่              
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง ดังน้ี 

ที่ คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการใหม่ ตําแหน่ง 
๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร 

รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

๒ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

กรรมการ 

๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กรรมการ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี   
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

กรรมการ 

๕ นายพลรบ  สวัสดี 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กรรมการ 

  เน่ืองจากตามความในข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา              
ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) 
จะต้องดํารงตําแหน่งบริหาร หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงทําให้คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ                
ฝ่ายนายจ้างเดิมสามารถปฏิบัติหน้าที่งานตามหน้าที่ได้ต่อไป น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติยกเลิกมติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิกมติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ฝ่ายนายจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้ขอหารือ เรื่อง แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในหัวข้อการประเมินสุขภาพจิตเบ้ืองต้น ที่ประชุมได้พิจารณา           
ตามประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจประเมินทางจิตเวชเพ่ือประกอบการรับสมัคร
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่า ๑) เป็นการจํากัดสิทธิทางการศึกษา         
จากปัญหาความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ๒) โรคทางจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตน้ันมีลักษณะเป็นพลวัตร  
๓) การกําหนดให้นักเรียนต้องพบจิตแพทย์ หรือต้องได้รับการตรวจประเมินทางจิตวิทยาทุกคนน้ัน เป็นการสิ้นเปลือง
และสร้างภาระให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง จึงไม่ควรกําหนดเป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษา                     
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๑.๑  นําข้อความ “การประเมินสุขภาพจิตเบ้ืองต้น (ตรวจทุกคณะ) ระบุ......” ออก 
๑.๒  ปรับแก้ไขข้อความ จาก “ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................. ไม่เป็นผู้มีร่างกาย

ทุพพลภาพ...... ๕. โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน                  
ในหน้าที่” เป็น “พิจารณาผลการตรวจร่างกายแล้ว เห็นว่าผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมีสุขภาพ                  

 สมบูรณ์          ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจาก................................................” 
๒. เมื่อกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษา               

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการ
การศึกษาประสานกองกลางนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ืออนุมัติต่อไป 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษา   
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษา                  
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป       
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมั ติปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สําหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย กํากับดูแลด้านการให้บริการคําปรึกษากับนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย             

อย่างใกล้ชิด ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีดําเนินการจัดต้ังโครงการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center University of Phayao) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                     

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์          
มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัยให้ใช้ผลการประเมินระดับ              
ของมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา         
พ.ศ. ๒๕๖๒ แทนผลการประเมินการสอน ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และมอบกองบริการการศึกษา เสนอ (ร่าง)    
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามข้อ ๑ และข้อ ๒                  
ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ        
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการปรับแก้ไขประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
เก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลการสอนของอาจารย์          
ทั้งน้ี ให้มีการกําหนดระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ แทนการประเมินการสอน 
ยกเว้นในรายที่ได้มีการเประเมินการสอนไปก่อนแล้ว  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขอพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามความใน ข้อ ๖ (๔) ผู้แทนคณบดี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมคณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการและให้เลือกจาก              
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๑ คน กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน ๑ คน กลุ่มสังคมศาสตร์ จํานวน ๑ คน 
โดยอธิการบดีแต่งต้ัง และประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึง่กรรมการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความในข้อ ๕                  
ให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการจากผู้แทนสายวิชาการ จํานวน ๒ คน และผู้แทนสายบริการ จํานวน ๒ คน ตามข้อ ๖ (๗)        
และ (๘) ของข้อบังคับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามความใน ข้อ ๖ (๔) (๗) และ (๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความใน ข้อ ๖ (๔) (๗) และ (๘) ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้เสนอรายช่ือ ดังน้ี  
๑.๑ ผู้แทนคณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ และให้เลือกจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวน ๑ คน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
จํานวน ๑ คน คือ  
๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ  

- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ  

- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๓) กลุ่มสังคมศาสตร์ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ คือ  

- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 
๑.๒ ผู้แทนพนักงานจากสายวิชาการ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ คือ  

๑) นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณะแพทยศาสตร์ 

๑.๓ ผู้แทนพนักงานสายบริการ จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ คือ  
๑) นายพิเชษฐ  ถูกจิตร   กองกิจการนิสิต  
๒) นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง     
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                  
ที่ ๑๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ ได้ปฏิเสธการรับตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ ประกอบกับมีภารกิจส่วนตัวที่สําคัญ จึงไม่
สามารถเข้ารับตําแหน่งดังกล่าวได้ 

  ตามความในข้อ ๕ วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ                
สรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาผู้สมควร 
ดํารงตําแหน่งคณบดี” หรือ “คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ” แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการสรรหา        
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผู้อํานวยการก่อนวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผู้อํานวยการจะสิ้นสุดลง                  
ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน”  

 ตามความในข้อ ๗ (๔)... 



-๒๖- 
 

  ตามความในข้อ ๗ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดว่า “คณะกรรมการประกอบด้วย (๔) กรรมการ จํานวนหนึ่งคน                  
ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานที่ไม่ได้เข้ารับการสรรหาการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๔) ให้เลือกตามหลักเกณฑ์                  
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร                   
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
เลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี          
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายช่ือ คือ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลาออกของ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ จากตําแหน่งคณบดี         
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้ตําแหน่ง                   
ดังกล่าวว่างลง 

  ตามความในข้อ ๕ วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ                
สรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาผู้สมควร  
ดํารงตําแหน่งคณบดี” หรือ “คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ” แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการสรรหา        
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผู้อํานวยการก่อนวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผู้อํานวยการจะสิ้นสุดลง                  
ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน” 

  ตามความในข้อ ๗ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดว่า “คณะกรรมการประกอบด้วย (๔) กรรมการ จํานวนหนึ่งคน                  
ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานที่ไม่ได้เข้ารับการสรรหาการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๗ (๔) ให้เลือกตามหลักเกณฑ์                  
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
เลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี           
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ                 
คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และจัดทํานโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาและบูรณาการการดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ           
การวิจัยและพัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้
มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ                     
และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็น “กองบริหารงานวิจัย” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา            
เป็น “กองบริหารงานวิจัย” 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและกล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา        
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติจัดต้ัง “สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี”  
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และจัดทํานโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต            
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้มีการพัฒนาและการบูรณาการการดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง               
กับการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้
มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ                     
และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน 

 กองบริหารงานวิจัย... 



-๒๘- 
 

 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติจัดต้ัง “สถาบันนวัตกรรมและ           
การถ่ายทอดเทคโนโลยี” เป็นส่วนงานอ่ืนตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓           
โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ สํานักงานสถาบัน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์          
เชิงพาณิชย์และสังคม และกลุ่มงานบริการอุตสาหกรรมและชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการจัดต้ัง “สถาบันนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี” เป็นส่วนงานอ่ืนตามมาตรา 

๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น ๓ ส่วน 
ได้แก่ สํานักงานสถาบัน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม          
และกลุ่มงานบริการอุตสาหกรรมและชุมชน 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาและกล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา        
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รายงานข้อมูลจํานวนผู้คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

รายละเอียด จํานวน หมายเหตุ 
ระดับปรญิญาเอก ๕๐  
ระดับปรญิญาโท ๒๕๐  
ระดับปรญิญาตรี ๔,๓๐๐  

รวม ๔,๖๐๐  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๓ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งแนวทางการบริหารคณะและความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ี  
๖.๓.๓.๑ สถานภาพคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ 
- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดต้ังคณะเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วย ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปัจจุบันมีหลักสูตร 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๕ หลักสูตร 

 
๖.๓.๓.๒ วงล้อกลยุทธ์... 



-๒๙- 
 

 
๖.๓.๓.๒ วงล้อกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

๑) การบริหาร 
- มุ้งเน้นพัฒนาบุคลากร และให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒) การผลิตบัณฑิต 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีทักษะทางวิชาชีพ และมุ่งเน้นปรับ

หลักสูตรและวิธีการสอนที่ทันสมัยโดยให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
๓) การวิจัย 

- มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการพัฒนาสังคม 
๔) การบริการวิชาการ 

- มุ่งเน้นการบริการวิชาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
๕) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๓.๓.๓ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๑) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๒) หลักสูตรคู่ขนาน ครูสังคมฯ (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม + ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 

๖.๓.๓.๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๑) หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๒) หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 
๓) หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธาณะ 

๖.๓.๓.๕ สถานภาพคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปัจจุบันมีนิสิตจํานวนประมาณ ๑,๔๐๐ คน อาจารย์จํานวน ๓๖ คน และเจ้าหน้าที่           

จํานวน ๑๓ คน เมื่อพิจารณาจากการดําเนินงานของคณะฯ  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
พบว่า กลไกสําคัญของคณะที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคณะอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) บุคลากร (๒) นิสิตปัจจุบัน (๓) ศิษย์เก่า และ (๔) เครือข่ายภายนอก 
ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะพัฒนากลไกเหล่าน้ีให้หนุนเสริมกันไปกับการพัฒนา          
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๖.๓.๓.๖ ผลการดําเนินงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
๑) รางวัลและผลงานที่ภูมิใจ ด้านนิสิต 

- รางวัลที่ ๔ จากการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาในที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ              
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (จํานวนทีมแข่งขันทั้งหมด ๙๓ ทีม) 

- รางวัลที่ ๓ จากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  
- มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

๒) รางวัลและผลงาน... 



-๓๐- 
 

๒) รางวัลและผลงานที่ภูมิใจ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
๒.๑) รางวัลที่ได้รับ 

- รางวัล Popular Vote จากงานนิทรรศการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ปี ๒๕๕๙ (ศูนย์พุฒิภัทร
หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่วัดแม่กาห้วยเคียน) 

- รางวัล Satisfactory Quality จากงานนิทรรศการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ปี ๒๕๖๑            
(เก็บรักษ์ไว้ให้แม่กา) 

๒.๒) เครือข่ายสนับสนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ 
- การพัฒนาท้องถิ่น จาก มูลนิธิฮันส์ ไซเดล 
- การจัดทําแผนที่ จาก กรมการพัฒนาที่ดิน 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จาก สสส.และสํานักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา    
- การพัฒนานวัตวิถี จาก สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา 
- การวิจัยด้านสวัสดิการสังคม จาก สกว. 

๓) รางวัลและผลงานที่ภูมิใจ ด้านบริหารและอ่ืนๆ 
๓.๑) รางวัลคณะน่าอยู่ ระดับเริ่มต้น จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓.๒) การสร้างประเพณี แห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา 

๔) โครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
๔.๑) โครงการ “SPSS Smart Student” 
๔.๒) โครงการ “พิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คําราม” 

๖.๓.๓.๗ แผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
๑) วิสัยทัศน์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม 
เพ่ือร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ  
- คุณภาพ 
- ทันสมัย 
- สร้างสรรค์ 
- มีจิตสาธารณะ 

๒) เอกลักษณ์ของคณะรัฐศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
- S = SMART 
- P = PROBLEM - SOLVING 
- I = INNOVATION 
- C = COLLABORATION 
- E = ENGAGEMENT 
- D = DIGITIZATION 

 
 
 
 
 
 

๓) พันธกิจ ๕ ด้าน... 



-๓๑- 
 

๓) พันธกิจ ๕ ด้าน 
๓.๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
๓.๒) ด้านการวิจัย 
๓.๓) ด้านการบริการวิชาการ 
๓.๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓.๕) ด้านการบริหาร 

๔) As part of SPICED-UP 
- S-Smart : ส่งเสริมนิสิตให้สามารถเพ่ิมศักยภาพของตนเองตามสมรรถนะ           

ที่สอดคล้องกับ ELO 
- P-Problem-Solving :  พัฒนาแนวทางการรับเข้าของนิสิตที่ตอบสนองความหลากหลาย           

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
- I-Innovation :  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- C-Collaboration :  ส่งเสริมการสื่อสารให้ทุกหลักสูตรเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ 
- E-Engagement :  ความร่วมมือสรรค์สร้างทุกกลยุทธ์ร่วมกันในคณะรัฐศาตร์และ

สังคมศาสตร์ 
- D-Digitization :  พัฒนาทักษะคณาจารย์ให้มทีักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับยุคดิจิทัล 

 
๕) กลยุทธ์ด้านวิชาการ (๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนทางวิชาการ) 

- พัฒนาแนวทางการรับเข้าของนิสิต ที่ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
- ส่งเสริมการสื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- ส่งเสริมนิสิตให้สามารถเพ่ิมศักยภาพของตนเองตามสมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร 
- พัฒนาทักษะของอาจารย์ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  
- นํา AUN QA มาใช้อย่างเป็นระบบ 

๖) กลยุทธ์ด้านการวิจัย (๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นํา
ทางด้านวิชาการ) 
- กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรทํางานวิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน และประเด็นปัญหาของสังคม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

- กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้างเสริมและขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

- กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เพ่ือสังคมและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 
 
 
 

๗) กลยุทธ์... 



-๓๒- 
 

๗) กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ 
๗.๑) การสร้างเอกลักษณ์ในการบริการวิชาการให้กับคณะ ภายใต้แนวคิด Problem – based 
๗.๒) แนวปฏิบัติ 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด Problem – based 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีบริการวิชาการท่ีมีทักษะเป็นเลิศ 
- ขยายเครือข่ายเพ่ือเช่ือมต่อชุมชนและแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
- จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุฯ ในการ

บริการวิชาการ และ/หรือมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก (success model) 
๘) กลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๘.๑) ระบบและกลไกส่งเสริมทํานุบํารุง อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
- โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างให้กับบุคลากร นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์      

สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- โครงการด้านทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการ

กับการเรียน การสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือบริการวิชาการ 
๘.๒) สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
- โครงการด้านทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับหน่วยงาน

ภายใน และภายนอก 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนางานด้านทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม          

และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเครือข่าย 
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

๙.๑) พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๙.๒) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) 
๙.๓) พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
๙.๔) บูรณาการข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดการ 
๙.๕) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนและการทํางาน 

 
๖.๓.๔ คณบดีคณะนิติศาสตร์ แจ้งแนวทางการบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ ดังน้ี 

๖.๓.๔.๑ ปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ 
“นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายมาน้อมนําอํานวย

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน” 
๖.๓.๔.๒ ปณิธานร่วม 

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” “Wisdom for Community Empowerment” 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๔.๓ วิสัยทัศน์... 



-๓๓- 
 

๖.๓.๔.๓ วิสัยทัศน์ 
พัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษา

ต้นแบบช้ันนําของประเทศ ในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม 
ให้การศึกษาแก่นิสิตในทุกมิติของการศึกษาอันประกอบด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะการทํางาน 
และจริยธรรม เพ่ือการเป็นบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศ           
ในการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่และการบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  

๖.๓.๔.๔ ผู้บริหาร 
๑) รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 
๓) รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๔) นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๖.๓.๔.๕ โครงสร้างองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) โครงการจัดต้ัง 

- ศูนย์พัฒนาความเช่ียวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทาง 
- ศูนย์ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
- ศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

๒) คณะกรรมการคณะนิติศาสตร์ 
- สํานักงานคณะ 
- สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
- สาขาวิชากฎหมายเอกชน 
- สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 
- สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
- สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
- สาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 

๖.๓.๔.๖ บุคลากรสายวิชาการ 
๑) มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน 

- ปฏิบัติงานจริง  จํานวน ๓๔  คน 
- อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  จํานวน   ๗  คน 

๒) ระดับการศึกษา 
- ปริญญาเอก  จํานวน   ๖  คน 
- ปริญญาโท  จํานวน ๓๓  คน 
- ปริญญาตรี  จํานวน   ๒  คน 

 
 
 
 
 
 

๓) ตําแหน่งทางวิชาการ... 



-๓๔- 
 

๓) ตําแหน่งทางวิชาการ  
- ศาสตราจารย์  จํานวน   ๐  คน 
- รองศาสตราจารย์  จํานวน   ๒  คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน ๑๐  คน 
- อาจารย์  จํานวน ๒๗  คน 
- ผู้ช่วยสอน  จํานวน   ๒  คน 
- อยู่ระหว่างการขอตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๗ คน 

๔) บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  ๑๐ คน 
๖.๓.๔.๗ โครงสร้างสํานักงาน คณะนิติศาสตร์ 

๑) งานธุรการ 
๒) งานการเงินและพัสดุ 
๓) งานนโยบายและแผน 
๔) งานบริการการศึกษา 

๖.๓.๔.๘ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
“จัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์โดยมุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติและนานาชาติ ให้ความสําคัญกับรูปแบบและวิธีการสอน การพัฒนาอาจารย์           
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการทํางาน
ของบัณฑิต” 
๑) หลักสูตร 

- นิติศาสตรบัณฑิต 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

๒) จํานวนนิสิตรับเข้าหลักสูตรปริญญาตรี 
หลักสูตร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
หญิง 

รวม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หญิง 
รวม 

๑. น.บ. ๑๔๙ ๑๓๔  ๒๘๓ ๑๔๙  ๑๘๙  ๓๓๘ 
๒. บ. และ บช.บ.  ๙ ๒๑  ๓๐  ๒  ๘  ๑๐ 
๓. น.บ. และ วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
 ๑ ๒ ๓ 

๑ ๑ ๒ 

๔. น.บ. และ ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)  ๒  ๙ ๑๑ ๓  ๗  ๑๐ 
๕. วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

และ น.บ. 
 ๑ ๘ ๙ 

๑ ๘ ๙ 

๖. ส.บ. (อนามัยชุมชน) และ น.บ. ๒ ๑๗  ๑๙ ๒  ๘  ๑๐ 
รวม  ๑๖๔ ๑๙๑ ๓๕๕  ๑๕๘  ๒๒๑ ๓๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) จํานวน Drop Out... 



-๓๕- 
 

๓) จํานวน Drop Out ของนิสิตที่เข้าศึกษาปี ๒๕๖๐ หลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตร 
จํานวน
รับเข้า 
(คน) 

ร้อยละ 
ปี ๑ 

Drop Out 
(คน) 

ร้อยละ 
ปี ๒ 

Drop Out 
(คน) 

ร้อยละ 
รวม  

Drop Out 
(คน) 

ร้อยละ 
นิสิต

ปัจจุบัน 
ร้อยละ 

๑. น.บ. ๒๘๓ ๗๙.๗๒%  ๘๐  ๒๗.๗๘%  ๑๔  ๖.๖๔%   ๙๔ ๓๒.๓๐%  ๑๙๗  ๖๗.๗๐% 
๒. นบ. และ บช.บ. ๓๐ ๘.๔๕%  ๗  ๒๓.๓๓%  ๓  ๑๓.๐๔%   ๑๐ ๓๓.๓๓%  ๒๐ ๖๖.๖๗%  
๓. น .บ .  และ  วท .บ . 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๓ ๐.๘๕%  -  -  ๑  ๓๓.๓๓%   ๑  ๓๓.๓๓%  ๒ ๖๖.๖๗%  

๔. น .บ .  และ  ศศ .บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๑๑ ๓.๑๐%  ๕  ๔๕.๔๕%  - -   ๕  ๔๕.๔๕%   ๖  ๕๔.๕๕% 

๕. วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
และ น.บ. 

๙ ๒.๕๔% -  -   ๒  ๒๒.๒๒%   ๒ ๒๒.๒๒%  ๗  ๗๗.๗๘%  

๖. ส.บ. (อนามัยชุมชน) 
และ น.บ. 

๑๙ ๕.๓๕%  ๓  ๑๕.๗๙%  ๙  ๕๖.๒๕%  ๑๒   ๖๓.๑๖%   ๗ ๓๖.๘๔%  

สรุปปีท่ีเข้าศึกษา ๒๕๖๐ ๓๕๕ ๑๐๐%  ๙๐  ๒๕.๓๕%  ๒๗  ๑๐.๑๕%  ๑๑๗  ๓๒.๘๗%  ๒๓๙  ๖๗.๑๓% 

 
๔) จํานวน Drop Out ของนิสิตที่เข้าศึกษาปี ๒๕๖๑ หลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตร 
จํานวน
รับเข้า 
(คน) 

ร้อยละ 
ปี ๑ 

Drop Out 
(คน) 

ร้อยละ 
รวม 

Drop Out 
(คน) 

ร้อยละ 
นิสิต

ปัจจุบัน 
ร้อยละ 

๑. น.บ. ๓๓๘ ๘๙.๑๘% ๑๖ ๔.๗๓% ๑๖ ๔.๗๓% ๓๒๒ ๙๕.๒๗% 
๒. นบ. และ บช.บ. ๑๐ ๒.๖๔% ๑ ๑๐.๐๐% ๑ ๔.๗๓% ๙ ๙๐.๐๐ 
๓. น.บ. และ วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
๒ ๐.๕๓% - - ๐ ๐.๐๐% ๒ ๑๐๐.๐๐% 

๔. น.บ. และ ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ๑๐ ๒.๖๔% ๐ - ๐ ๐.๐๐% ๑๑ ๑๐๐.๐๐% 
๕. วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ น.บ. ๙ ๒.๓๗% ๑ ๑๑.๑๑% ๑ ๑๑.๐๐% ๘ ๘๘.๘๙% 
๖. ส.บ. (อนามัยชุมชน) และ น.บ. ๑๐ ๒.๖๔% ๒ ๒๐.๐๐% ๒ ๒๐.๐๐% ๘ ๘๐.๐๐% 
สรุปปีท่ีเข้าศึกษา ๒๕๖๑ ๓๗๙ ๑๐๐% ๑๙ ๕.๐๑% ๑๙ ๕.๐๑% ๓๖๐ ๙๔.๙๙% 

 
๕) นิสิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
รับเข้ามา 

(คน) 
สําเร็จการศึกษา 

(คน) 
ร้อยละ 

นิสิตปัจจุบันท่ียังไม่
สําเร็จการศึกษา 

(คน) 
ร้อยละ 

เข้าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๔๐๓ ๑๔๗ ๓๓.๕๘% ๓๒ ๗.๘๔% 
เข้าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๔๘๑ ๒๓๓ ๔๘.๐๔% ๑  ๐.๒๑% 
เข้าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๓๖๙ ๑๕๕ ๔๑.๕๕% ๑  ๐.๒๑% 

 
๖) แนวทางแก้ไข 

๖.๑) การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
- lecture & content-based  active learning 

๖.๒) การปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผล 
- content-based  outcome-based assessment 

๖.๓) มาตรการช่วยเหลือ 
- ติว 
- สร้างแรงบันดาลใจ 

 
 ๖.๔) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็น... 



-๓๖- 
 

๖.๔) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็น 
- การเขียนตอบข้อสอบ 
- ทักษะการอ่านกฎหมายและเอกสารวิชาการด้านกฎหมาย 

๗) นิสิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
นิสิตปีการศึกษา รับเข้า กําลังศึกษา สําเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๕๘ ๑๒ ๗ ๕ ๔๑.๖๖% 
๒๕๕๙ ๑๐ ๙ ๑ ๑๐.๐๐% 
๒๕๖๐ ๙ ๙ ๐ ๐.๐๐% 

๘) รวมภาพกิจกรรม/โครงการ 
๘.๑) เกียรติยศลูกรพี นิติสัมพันธ์ 
๘.๒) ค่ายอาสาพัฒนา ๖๒ 
๘.๓) กิจกรรมห้องต้นกล้า (ANTI-SOTUS) 
๘.๔) แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
๘.๕) วันรพี และกิจกรรมศาลจําลอง 

๖.๓.๔.๙ พันธกิจด้านการวิจัย 
“ผลิตงานวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาชุมชน 

บูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ และส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านงานวิจัยกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ” 
๑) นักวิจัย 

๑.๑) จํานวนนักวิจัย 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๒ คน 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน   ๓ คน 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓ คน 

๑.๒) จํานวนอาจารย์ที่ยังไม่เคยทําวิจัย 
- พ.ศ. ๒๕๖๐   จํานวน   ๘ คน 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน   ๓ คน 

๒) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จํานวน 

ปี ๒๕๕๙  ๕๓๖,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๐ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๑ ๑,๘๓๙,๗๗๔ บาท (ภายนอก ๑,๓๕๐,๒๗๔ บาท) 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
                 ๑,๘๓๙,๗๗๔/ ๓๕ = ๕๒,๖๕๔ บาท 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๔.๑๐ พันธกิจ... 



-๓๗- 
 

๖.๓.๔.๑๐ พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
  “ให้บริการวิชาการทางกฎหมายบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือสืบสานปณิธานในการเป็น “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน” 
๑) รวมภาพกิจกรรม/โครงการ 

๑.๑) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชน 
๑.๒) กิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่สร้างการรับรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
๑.๓) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางวิทยุ 
๑.๔) โล่เกียรติคุณผู้ทําประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

๖.๓.๔.๑๑ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ทํานุบํารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 

และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สําหรับโลกยุคปัจจุบันให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร 
และสังคม” 
๑) รวมภาพกิจกรรม/โครงการ 

๑.๑) ไหว้ครู 
๑.๒) ถวายผ้าจุลกฐิน วัดอนาลโยทิพยาราม  
๑.๓) แห่เทียนเข้าพรรษา 
๑.๔) ทําบุญเลี้ยงพระ ณ คณะนิติศาสตร์  
๑.๕) แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง 

๖.๓.๔.๑๒ พันธกิจด้านการบริหาร 
“พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบช้ันนําของประเทศในการจัดการศกึษา

ด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ” 
๑) การเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 

- Workshop on Street Law Clinic 
- University of Hong Kong 

๒) ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 
- Konrad Adenauer Stiftung 
- German Development Cooperation (GIZ) 
- China Mekong Law Center  

 
๖.๓.๕ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งแนวทางการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ี 
๖.๓.๕.๑ ปณิธานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 “ พัฒนาการเกษตร เพ่ือความเข้มแข็งสู่ชุมชน ” 
๖.๓.๕.๒ วิสัยทัศน์ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติได้จริงด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือสุขภาวะที่ดี
ของชุมชนและก้าวสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ในปี ๒๐๒๐ 

 
 ๖.๓.๕.๓ อัตลักษณ์นิสิต... 



-๓๘- 
 

๖.๓.๕.๓ อัตลักษณ์นิสิต 
  “ ใฝ่รู้วิชาการ ชํานาญการปฏิบัติ ” 

๖.๓.๕.๔ โครงสร้างองค์กรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) สํานักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

- งานธุรการ 
- งานบริการการศึกษา 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเงินและพัสดุ 

๓) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
๔) สาขาวิชาการประมง 
๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
๗) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
๘) สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 
๙) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 
๑๐) ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 
๑๑) ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 

๖.๓.๕.๕ โครงสร้างกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) รองศาตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ  (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 
๒) น.สพ.สมชาติ  ธนะ  (รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต) 
๓) ดร.รวิสรา  รื่นไวย์  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ (รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์              

วิจัยและบริการวิชาการ) 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม (หัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์) 
๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส (หัวหน้าสาขาการประมง) 
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ  อินต๊ะวิชา (หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์) 
๘) ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ (หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล (หัวหน้าสาขาความปลอดภัยทางอาหาร) 
๑๐) ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ (หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) 

๖.๓.๕.๖ พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
๒) ด้านการวิจัย 
๓) ด้านการบริการวิชาการ 
๔) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

๖.๓.๕.๗ ด้านการผลิตบัณฑิต... 



-๓๙- 
 

๖.๓.๕.๗ ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑) ปริญญาตรี (จํานวน ๖ หลักสูตร) 

- การประมง 
- เกษตรศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- สัตวศาสตร์ 
- ความปลอดภัยทางอาหาร 
- คู่ขนาน สัตวศาสตร์และการจัดการธุรกิจ 

๒) ปริญญาตรีควบโท (จํานวน ๒ หลักสูตร) 
- การประมง / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- ความปลอดภัยทางอาหาร / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
-  

๓) ปริญญาโท (จํานวน ๓ หลักสูตร) 
- วิทยาศาสตร์การเกษตร 
- เทคโนโลยีชีวภาพ 
- สัตวศาสตร์ 

๖.๓.๕.๘ หลักสูตรพันธ์ุใหม่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตร 

๑.๑) จํานวน ๒ หลักสูตร 
- นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming 
- นักแปรรูปเน้ือสัตว์อัจฉริยะ 

๑.๒) หลักสูตร ที่เสนอรับการสนับสนุนจาก สกอ. ปี ๒๕๖๒ 
- นวัตกรรมการจัดการจุลินทรีย์เพ่ือการเกษตรสมัยใหม่ 

๖.๓.๕.๙ ความสําเร็จการสร้างความร่วมมือภายในประเทศ 
๑) การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย (MOU) ด้านวิชาการและงานวิจัย 

ณ คณะนวัตกรรมการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี 
๒) การสร้างความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันคุณวุฒิ นายนคร ศิลปอาชา 

ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อํานวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
ในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๖.๓.๕.๑๐ ความสําเร็จการสร้างความร่วมมือต่างประเทศ 
๑) ประชุมความร่วมมือ ด้านการวิจัยและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ในโครงการ 

"๒๐๑๘ New Southbound Agricultural Alliance Project" กับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
ช้ันนําจากประเทศไต้หวัน ทั้งหมด ๕ มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
๑.๑) National Taiwan Ocean University 
๑.๒) Tunghai University 
๑.๓) National Chung Hsing University 
๑.๔) National Chiayi University 
๑.๕) National Cheng Kung University 

 ๖.๓.๕.๑๑ ความสําเร็จ... 



-๔๐- 
 

๖.๓.๕.๑๑ ความสําเร็จการสร้างความร่วมมือนิสิตสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ต่างประเทศ 
๑) นางสาวเมธิศา ล่องชูผล นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สหกิจศึกษา  
- A comparison of RNA extraction method from bull spermatozoa  
- สถานที่ฝึกงาน: National Chung Hsing University, Taiwan 

๒) นายพิพัฒน์พงษ์ วงค์ไชย และนายกิตติพล ขาวฟอง นิสิตสาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ  
- DNA barcode, detection of cryptic biodiversity and phylogenetic on amphibians 

and reptiles in Thailand 
- สถานที่ฝึกงาน: Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science, 

Yunnan, China 
๖.๓.๕.๑๒ การเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตด้านภาษาอังกฤษ 
๖.๓.๕.๑๓ ด้านงานวิจัย งบวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

- จํานวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

จํานวนโครงการ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
จํานวนโครงการ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 
จํานวนโครงการ 

(บาท) 

แหล่งทุนวิจัยภายใน 
๒๐ 

(๙,๘๙๕,๗๐๖ บาท) 
๓๑ 

(๑๐,๔๖๒,๕๐๐ บาท) 
๒๓ 

(๗,๔๑๑,๗๐๐ บาท) 

แหล่งทุนวิจัยภายนอก 
๑๘ 

(๑๑,๒๕๓,๘๔๐ บาท) 
๑๕ 

(๑๐,๐๕๘,๐๗๘ บาท) 
๑๐ 

(๑๓,๑๓๑,๔๕๙ บาท) 

จํานวนโครงการรวม 
๓๘ 

(๒๑,๑๔๙,๕๔๖ บาท) 
๔๖ 

(๒๐,๕๒๐,๕๗๘ บาท) 
๓๓ 

(๒๐,๕๔๓,๑๕๙ บาท) 

๖.๓.๕.๑๔ ด้านงานวิจัย (ผลงานวิชาการ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
๑) นานาชาติ 

- พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๑๖  ผลงาน 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน    ๗  ผลงาน  
- พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๑๔  ผลงาน 

๒) TCI กลุ่ม ๑ 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๑๗  ผลงาน 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  ๒๓  ผลงาน  
- พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน    ๙  ผลงาน 

๓) ประชุมวิชาการ 
- พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๒๗  ผลงาน 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน    ๗  ผลงาน  
- พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน    ๐  ผลงาน 

๖.๓.๕.๑๕ ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
๑) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 
๒) ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 

 
 
 ๖.๓.๕.๑๖ กิจกรรม... 



-๔๑- 
 

๖.๓.๕.๑๖ กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร 
๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกระเทียมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 
๒) บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในลิ้นจี่ 
๓) กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สําหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปาง 
๖.๓.๕.๑๗ ศนูย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 

ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานผลงานวิจัยด้านยางพารา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(หาดใหญ่) 

๖.๓.๕.๑๘ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ 
๖.๓.๕.๑๙ กิจกรรมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนหลัก 

๑) งานศึกษาและพัฒนาพันธ์ุพืชและเกษตรกรรม 
๒) งานศึกษาและพัฒนาการปศุสตัว์ 
๓) งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
๔) งานศึกษาและพัฒนาการประมง 

๖.๓.๕.๒๐ ด้านการบริการวิชาการ แก่ชุมชน 
๑) โครงการ “มหกรรมเมืองปศุสัตว์” ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
๒) สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคเน้ือ ณ แขวงอุดมไชย 

๖.๓.๕.๒๑ ด้านการบริการวิชาการ แก่ชุมชน 
๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ 

ระดับ DNA” 
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

๖.๓.๕.๒๒ ด้านการบริการวิชาการ แก่ชุมชน 
๑) บริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์ แก่เกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๒ (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสวทช. 
๒) “วันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ ๑” ร่วมกับจังหวัดพะเยา 

๖.๓.๕.๒๓ โครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
๑) โคขุนดอกคําใต้โมเดล 

๖.๓.๕.๒๔ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑) “กาดโก้งโค้ง” 
๒) กิจกรรมเสริมภายในงานทําบุญและเกษตรสงกรานต์ 
๓) มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนดี ต้ังแต่ปี พ.ศ. (๒๕๕๘ 

– ๒๕๖๒) โดยต้ังกองทุนสามัคคีเพ่ือการศึกษานิสิต ยอดเงินรวมทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 
๔๐๐,๕๒๒.๗๙ บาท 

๖.๓.๕.๒๕ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑) นางสาวซาอาดาฮ์ หัตถ์ละเอียด นิสิตช้ันปีที่ ๑ ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 

Intensive English ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัธ ประเทศอังกฤษ 
๒) นายมงคล คงสุข นิสิตสาขาความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 

General English สถาบัน Phoenix academy ณ เมืองเพิร์ธ รัฐ Western Australia  ประเทศออสเตรเลีย 
 

๓) นิสิต... 



-๔๒- 
 

๓) นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา ของทุก ๆ ปี 

๔) นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์โสมสวลีพระวรราชาทินัตดามาตุ รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนและจัดทําโครงการ 
“กระทิงแดง U Project ปี ๓” สาขาเกษตรกรรม หัวข้อ “พืชนํ้าน้อยใช้เลี้ยงสัตว์ สร้างมูลค่า 
ลดต้นทุน สู้ภัยแล้ง” 

๕) ตัวแทนทีมต้นกล้ากลางดอย ได้แก่ นายสุริยศักด์ิ อุ่นตาล นายศุภคม คล้ายโตนด                  
และ นางสาวพิมประภา นาใจ นําเสนอผลการดําเนินงานที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพ่ือสังคม            
แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ ๑๒ จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเทพ ซึ่งนิสิตกลุ่มน้ีเป็น ๑ ใน ๒๐ ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ 
และได้เสนอแนวทางการนําเศษสับปะรดภูแลมาแปรรูปเป็นอาหารโคขุนคุณภาพ 

 
๖.๓.๖ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๖.๑ รายงานสถานการณ์การใช้นํ้า มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ดังน้ี 
๑) เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

- ปริมาณการใช้นํ้า จํานวน      ๕๘,๘๐๗  ลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณนํ้าดิบ จํานวน ๑,๓๘๗,๖๕๒  ลูกบาศก์เมตร 

๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
- ปริมาณการใช้นํ้า จํานวน      ๕๙,๙๘๕  ลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณนํ้าดิบ จํานวน ๑,๓๗๑,๖๒๓  ลูกบาศก์เมตร 

๓) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
- ปริมาณการใช้นํ้า จํานวน      ๖๐,๐๗๗  ลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณนํ้าดิบ จํานวน ๑,๒๙๙,๑๒๙  ลูกบาศก์เมตร 

๔) เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
- ปริมาณการใช้นํ้า จํานวน      ๕๘,๒๖๐  ลูกบาศก์เมตร 
- ปริมาณนํ้าดิบ จํานวน ๑,๒๒๕,๑๗๙  ลูกบาศก์เมตร 

๖.๓.๖.๒ แหล่งนํ้าดิบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) อ่าง ๑ 
๒) อ่าง ๒ 

๖.๓.๖.๓ ข้อมูลนํ้าดิบ อ่าง ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับน้ํา (เมตร) ระดับเสน้คอนทวัร ์ ปริมาณน้ําในอ่าง ๑ (ลบ.ม.) % หมายเหต ุ

๐ +๔๘๕ - -  
๑ +๔๘๖ ๘๒,๑๑๓.๐๐ ๑๒.๔๙  
๒ +๔๘๗ ๑๓๕,๖๖๒.๐๐ ๒๐.๖๔  
๓ +๔๘๘ ๒๐๑,๔๓๑.๐๐ ๓๐.๖๕  
๔ +๔๘๙ ๒๘๘,๐๑๕.๐๐ ๔๓.๘๒  
๕ +๔๙๐ ๓๘๘,๔๑๕.๐๐ ๕๙.๑๐  
๖ +๔๙๑ ๔๙๙,๘๓๒.๐๐ ๗๖.๐๕  

๖.๙๕ +๔๙๑.๙๕ ๖๑๔,๘๕๑.๓๕ ๙๓.๕๕ ปัจจุบัน 
๗ +๔๙๒ ๖๒๐,๙๐๕.๐๐ ๙๔.๔๗  

๗.๓ +๔๙๒.๓ ๖๕๗,๒๒๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เต็มความจุ 

 
๖.๓.๖.๔ ข้อมูลน้ําดิบ... 



-๔๓- 
 

๖.๓.๖.๔ ข้อมูลนํ้าดิบ อ่าง ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับน้ํา (เมตร) ระดับเสน้คอนทวัร ์

ปริมาณน้ําในอ่าง ๑ 
(ลบ.ม.) 

% หมายเหต ุ

๐ +๔๘๔ - -  
๑ +๔๘๕ ๒๐๓,๐๔๗.๐๑ ๔๖.๘๖  
๒ +๔๘๖ ๒๑๘,๘๘๙.๑๘ ๕๐.๕๒  
๓ +๔๘๗ ๒๓๗,๙๑๗.๘๗ ๕๔.๙๑  
๔ +๔๘๘ ๒๖๓,๘๖๘.๑๒ ๖๐.๙๐ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๕ +๔๘๙ ๒๙๘,๔๙๙.๐๘ ๖๘.๘๙  
๖ +๔๙๐ ๓๔๑,๕๐๖.๘๓ ๗๘.๘๒  

๖.๑ +๔๙๐.๑ ๓๔๖,๙๗๑.๓๖ ๘๐.๐๘  
๗ +๔๙๑ ๓๙๖,๑๕๒.๑๒ ๙๑.๔๓  

๗.๕ +๔๙๑.๕ ๔๓๓,๒๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เต็มความจุ 

 
๖.๓.๖.๕ สถานการณ์รายวันการใช้นํ้าดิบอ่าง ๒ 

วัน เดือน ป ี ปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณน้ําดิบอ่าง ๒ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑,๘๗๘ ๓๘๕,๒๒๓ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑,๗๖๓ ๓๖๘,๘๒๙ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑,๗๙๖ ๓๔๖,๙๗๑ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑,๗๑๕ ๓๐๐,๐๐๐ 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑,๖๒๑ ๒๘๓,๘๖๘ 
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๘๑๗ ๒๖๓,๘๖๘ 

 
๖.๓.๗  ผู้ช่วยอธิการบดี (นางอังคณา  ปานเทือก) แจ้งแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
๖.๓.๗.๑ แบบแผนแสดงกรอบระยะเวลาการประเมิน 

๑) เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 
- หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้ง

เตรียมตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) 
และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 

๒) เดือนเมษายน 
- ลงทะเบียนเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS นําเข้าข้อมูลเพ่ือเตรียมการประเมิน ได้แก่ 

จํานวนผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
๓) เดือนพฤษภาคม 

- หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสํารวจ IIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS พร้อมทั้งกํากับติดตามให้ได้ตามท่ีกําหนด  

- หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสํารวจ EIT เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS อีกทางหน่ึง 

๔) เดือนมิถุนายน 
- หน่วยงานตอบคําถามแบบสํารวจ OIT 

๕) เดือนกรกฎาคม 
- ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสํารวจ EIT และตรวจสอบ และให้คะแนนแบบ

สํารวจ OIT 
 

๖) เดือนสิงหาคม... 



-๔๔- 
 

๖) เดือนสิงหาคม 
- ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการประเมิน 

๗) เดือนกันยายน 
- รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี รวมท้ังเสนอ          

เพ่ือประกาศผลการประเมินและมอบรางวัล 
๖.๓.๗.๒ ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส 
๖.๓.๗.๓ ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน 
๖.๓.๗.๔ ตอนที่ ๓ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
๖.๓.๗.๕ 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 

 
 

๖.๓.๗.๖ ช่องทางการเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) https://itas.nacc.go.th/go/iit/l7ah0o 

๖.๓.๗.๗ ช่องทางการเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) https://itas.nacc.go.th/go/eit/l7ah0o 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๔๕- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


