
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 

วันจันทรท์ี่ ๒๗ 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
๑๒. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

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

(ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์) แทน 
 
 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน  

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) แทน 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายสุธี  เมฆบุญส่งลาภ) แทน 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.เสริม  สุรพินิจ) แทน 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

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

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวสุทธาทิพย์  ยามจีน) แทน 

๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๑. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางรัตติกาล จันตระกูล) แทน 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
 
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์ 
๗. นายสมทบ  เหลก็สิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๑๑. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 
๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวชญาดา  จีนเอียด หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง 
๑๗. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๙. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๒๑. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๕. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๖. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง             
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒  

๒. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมกันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์          
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี           
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๓. มอบรองอธิการบดี... 
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๓. มอบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กํากับดูแลวินัยทางการเงิน และงานสารบรรณภายในหน่วยงาน 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจะดําเนินการจัดประชุมอบรมการให้ความรู้ เรื่องดังกล่าว              
ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนในพ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป 

๕. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าของแต่ละคณะ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
และเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนิสิต และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. มอบรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี สํารวจและกํากับดูแล
ระบบนํ้า ระบบไฟฟ้า และพ้ืนที่ที่ชํารุดของอาคารหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป  

๗. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับแก้ไข ดังน้ี 

๑. หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๑๒ มติข้อที่ ๑ 
จาก เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี           

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

เป็น เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี          
คณะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายช่ือ คือ           
คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

 
 ๒. หน้าที่ ๒๗... 
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๒. หน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๖ มติข้อที่ ๑ 
จาก เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายช่ือ คือ 
คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ)  

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

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                       

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัย           
และประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานของกองบริหารงานวิจยั
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็น “กองบริหารงานวิจัย” และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
นําเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา                      
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และจัดทํานโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาและการบูรณาการ                     
การดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงาน
ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัย           
และนวัตกรรมและการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ภารกิจตามพันธกิจ
ด้านวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ดําเนินการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยได้ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติการเปลี่ยนช่ือและปรับโครงสร้าง
หน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)                    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติการเปลี่ยนช่ือและปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด   
โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ต่อไป       
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือและปรับโครงสร้างหน่วยงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา  
๒. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา
กระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี               
สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผูมี้ภาวะน้ําตาลในเลือดสงู ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา            
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริม                 

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการดังกล่าว จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการ “การพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี
สู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง” 

๒. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย” 

๓. โครงการ “การพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                  
ของธุรกิจโลจิสติกส์” 

๔. โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัย”  

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์           
เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนากระบวนการอบและการสกัด
ผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง                    
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต                    
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนากระบวนการ
อบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์
สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย            
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ             
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริม                 

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการดังกล่าว จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการ “การพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี
สู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง” 

๒. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย” 

๓. โครงการ “การพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                  
ของธุรกิจโลจิสติกส์” 

๔. โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัย”  

 อุทยานวิทยาศาสตร์... 



-๘- 
 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน                 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ        
เกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา            
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒     
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ              
จากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริม                    
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบจัดการ
แผนกซ่อมบํารุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน             
เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริม                 

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการดังกล่าว จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการ “การพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี
สู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง” 

๒. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย”  

๓. โครงการ... 



-๙- 
 

๓. โครงการ “การพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                  
ของธุรกิจโลจิสติกส์” 

๔. โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัย”  

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์              
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถ                
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วน                   
ที่เก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อม                    
บํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน            
อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)                   
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนาระบบจัดการ

แผนกซ่อมบํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา 
และปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถ่ัวลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริม                 

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการดังกล่าว จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการ “การพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมี
สู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์สําหรับผู้มีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง” 

๒. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย”  

๓. โครงการ “การพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบํารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                  
ของธุรกิจโลจิสติกส์” 

๔. โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัย”  

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 
โครงการการพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้โครงการ              
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต                  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร                   
ในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา               
ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

๓. โครงการ... 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน โครงการการพัฒนา           

และปรับปรุงเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือนําส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากร             
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ                    
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ              
กับมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว  

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย             
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่าง
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม                     
ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                    
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๖๒ ภายใต้บันทึกข้อตกลง        

ความร่วมมือโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                  
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย และเพ่ือให้นิสิตมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม 
๒. เมื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                

มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ 
ตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

  ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมดังกล่าว       
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๙๔ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๙๔ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)                       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๒,๔๒๔.๐๖ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันสี่ร้อยย่ีสิบสี่บาทหกสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
– เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๙๔ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๙๔ รายการ        
(รายงานข้อมูลวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน 
๙๔ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๒,๔๒๔.๐๖ บาท 
(หน่ึงล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นสองพันสี่ร้อยย่ีสิบสี่บาทหกสตางค์) 

๒. มอบกองคลัง สรุปสถิติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา            
ทุกรอบ ๖ เดือน และนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี  

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสํานักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวให้คณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณา
รับรองหลักสูตรด้วย 

 ๒. หลักสูตร... 



-๑๔- 
 

๒. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒          

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๕ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท             
(หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์     
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน        
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒                     
จํานวน ๑๔๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๑,๒๗๕,๕๙๐,๘๑๙.๘๔ บาท (หน่ึงพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) 
และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๑,๒๕๗,๕๘๗,๘๕๑.๕๖ บาท (หน่ึงพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน            
ห้าแสนแปดหมื่นเจด็พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๑๕- 
 

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 ในการนัดหมายลงนาม 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ  

 

- 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 ๑๔๘... 



-๑๖- 
 

- 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                  ตาม

โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา    และ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

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... 



-๑๗- 
 

- 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... 



-๑๘- 
 

- 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 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความ  
ขอทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒   
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้ดําเนินการประสาน   
กองกิจการนิสิต นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน  
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

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 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความ  
ขอทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ในระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒   
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้ดําเนินการประสาน   
กองกิจการนิสิต นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน  
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

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

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

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

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความ  
ขอทบทวนมติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
ในระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และได้ดําเนินการประสานกองกิจการนิสิต นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ (ร่าง) บันทึก... 



-๑๙- 
 

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... เสนอกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ตรวจสอบ ก่อนเสนอลงนาม และประสานสํานักงานสภา
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 ในการแต่งตั้ง
กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

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 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๐- 
 

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  
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ
นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

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) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กรอบแนวทางการให้
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อสาธารณะ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ ขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สิน           ทาง
ปัญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย   
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ ปฏิทิน... 



-๒๑- 
 

๖.๒.๒ ปฏิ ทินกิ จกรรมการดํ า เนิ นงาน  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี

พุทธศักราช ๒๕๖๒  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 

ทราบต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ดําเนินการแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป    
 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดําเนินงานวิจั ยและพัฒนา  ระหว่ าง 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒                  

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรอง        
การจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน ที่ประชุมมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หารือกับ                  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงานต่อไป ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม         
ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วย
รับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจกมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา          
พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจกมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และขออนุมัติ            
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  สืบเน่ืองจากการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 

และจัดทํานโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการพัฒนาและการบูรณาการการดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา                  
ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดัน ให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจ          
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา               
ในฐานะผู้ประสานงานการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ได้ประสานงานรวบรวมรายละเอียดการจัดทํา
โครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Organization Chart) และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                   
การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย                    
การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปรับแก้ไขโครงสร้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดําเนินงานของสถาบันนวัตกรรม          
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ 
จากประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะพยาบาล ได้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการนักศึกษา                   

ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยดําเนินการ       
ร่วมกับเครือข่าย ๓ สถาบัน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา              
ทั้งภายในและต่างประเทศในการพัฒนานิสิตในด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรม การใช้ทักษะการสื่อสาร       
ภาษาอังกฤษ รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ โดยการนําเสนอผลงานวิชาการ           
และผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนกับเพ่ือนร่วมสาขาวิชาชีพและต่างสาขาวิชาชีพ จากสถาบัน             
การศึกษาต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จํานวน ๒๐๐ คน อาจารย์พยาบาล จํานวน ๔๐ คน              
และคณะกรรมการดําเนินการจากเครือข่าย ๓ สถาบัน และวิทยากรต่างประเทศ จํานวน ๖๐ คน รวม ๓๐๐ คน 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสวัสดิการอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนักศึกษา          
ระดับนานาชาติ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเอ้ืออํานวยต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ จากประกาศ                  
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ค่าใช้จ่าย         
ในการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและการแข่งขันกีฬา ข้อ ๑๖.๑.๒ เป็นค่าอาหาร                  
๒๐๐ บาทต่อคนต่อมื้อ รวม ๓๐๐ คนๆละ ๓ มื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ จากประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ            
จัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและการแข่งขันกีฬา ข้อ ๑๖.๑.๒ เป็นค่าอาหาร ๒๐๐ บาทต่อคนต่อมื้อ      
รวม ๓๐๐ คนๆละ ๓ มื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลัง ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือปรับแก้ไขรายละเอียด
รายการอัตราการเบิกจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบการปรับแก้ไข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๒... 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การจัดทําปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ            
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน         
ส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนบริหาร                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการบริหารภายในกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบ่งหน่วยงานภายใน ออกเป็น ๙ งาน ดังน้ี 

๑. งานธุรการ 
๒. งานทะเบียนประวัติ 
๓. งานสวัสดิการบุคลากร 
๔. งานทุนการศึกษา 
๕. งานบริหารตําแหน่ง แผนอัตรากําลัง และติดตามประเมินผล 
๖. งานเงินเดือนและค่าตอบแทน. 
๗. งานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ 
๘. งานนิติการ 
๙. งานสภาพนักงาน  

 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยที่ต้องสนับสนุนข้อมูล             

ในการบริหารงานแก่ผู้บริหาร ประกอบกับให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนํามาใช้บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว และสนับสนุนข้อมูลในด้านการบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยได้ดีย่ิงขึ้น จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเป็นไป             
ตามความในข้อ ๑๔ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดต้ังส่วนงาน           
การบริหารงาน และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 

 
 กองการเจ้าหน้าที่... 



-๒๖- 
 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน เป็น ๖ งาน ดังน้ี  

๑.๑ งานธุรการ (คงเดิม) 
๑.๒ งานบริหารตําแหน่งและอัตรากําลัง (ปรับจากงานทะเบียนประวัติ และงานบริหารตําแหน่ง 

แผนอัตรากําลัง และติดตามประเมินผล) 
๑.๓ งานสวัสดิการ (ปรับจากงานสวัสดิการบุคคล) 
๑.๔ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน (คงเดิม) 
๑.๕ งานส่งเสริมและพัฒนา (เปลี่ยนช่ือจากงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม) 
๑.๖ งานสารสนเทศ (เปลี่ยนช่ือจากงานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์) 

๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ระดับงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยแยกจากกองการเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งกรอบอัตรากําลังและคุรุภัณฑ์สํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ไปสังกัดภายใต้
สํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 
๒.๑ จาก “งานสภาพนักงาน” เปลี่ยนเป็น “สภาพนักงาน” 
๒.๒ จาก “งานนิติการ” เปลี่ยนเป็น “หน่วยกฎหมาย” 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน เป็น ๖ งาน ดังน้ี  
๑.๑ งานธุรการ (คงเดิม) 
๑.๒ งานบริหารตําแหน่งและอัตรากําลัง (ปรับจากงานทะเบียนประวัติ และงานบริหารตําแหน่ง 

แผนอัตรากําลัง และติดตามประเมินผล) 
๑.๓ งานสวัสดิการ (ปรับจากงานสวัสดิการบุคคล) 
๑.๔ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน (คงเดิม) 
๑.๕ งานส่งเสริมและพัฒนา (เปลี่ยนช่ือจากงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม) 
๑.๖ งานสารสนเทศ (เปลี่ยนช่ือจากงานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์) 

๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ระดับงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยแยกจากกองการเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งกรอบอัตรากําลังและคุรุภัณฑ์สํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ไปสังกัดภายใต้
สํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 
๒.๑ จาก “งานสภาพนักงาน” เปลี่ยนเป็น “สภาพนักงาน” 
๒.๒ จาก “งานนิติการ” เปลี่ยนเป็น “หน่วยกฎหมาย”       

 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน เป็น ๖ งาน ดังน้ี  

๑.๑ งานธุรการ (คงเดิม) 
๑.๒ งานบริหารตําแหน่งและอัตรากําลัง (ปรับจากงานทะเบียนประวัติ และงานบริหารตําแหน่ง 

แผนอัตรากําลัง และติดตามประเมินผล) 
๑.๓ งานสวัสดิการ (ปรับจากงานสวัสดิการบุคคล) 
๑.๔ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน (คงเดิม) 
๑.๕ งานส่งเสริมและพัฒนา (เปลี่ยนช่ือจากงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม) 
๑.๖ งานสารสนเทศ (เปลี่ยนช่ือจากงานระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์) 

๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ระดับงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยแยกจาก 
กองการเจ้าหน้าที่ ให้ไปสังกัดภายใต้สํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 
๒.๑ จาก “งานสภาพนักงาน” เปลี่ยนช่ือเป็น “สภาพนักงาน” และให้โอนย้ายครุภัณฑ์

สํานักงาน พร้อมทั้งงบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ ที่เก่ียวข้องและจําเป็นต่อการดําเนินงาน  
ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ และสภาพนักงาน ตกลงกัน  

๒.๒ จาก “งานนิติการ” เปลี่ยนเป็น “หน่วยกฎหมาย” และให้โอนย้ายครุภัณฑ์สํานักงาน 
พร้อมทั้งงบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ ที่ เก่ียวข้องและจําเป็นต่อการดําเนินงาน             
ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยกฎหมาย ตกลงกัน      

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน
ภายในกองการเจ้าหน้าที่ 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุ มั ติ ย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอด           

ของมนุษยชาติ ไปสังกัดยังคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และจัดทํานโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒                
ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาและการบูรณาการการดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่างๆ         
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริม          
และผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นํา            
ทางด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ไปสังกัดยังคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ศูนย์ฯ            
สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                  
และคณะอ่ืนๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ไปสังกัดยังคณะเกษตรศาสตร์          
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ       
ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอ่ืนๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดําเนินงาน          
ตามพันธกิจของศูนย์ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการย้ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ             
ไปสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถสนับสนุนการบริการการจัดการ
ของสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ ต่อไป 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนแปลงชื่องานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๗ (๔/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จาก ๓ งาน เป็น ๔ งาน ดังน้ี 

๑. งานธุรการ 
๒. งานจัดประชุมและประสานงาน 
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการที่ต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
๔. งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนแปลงช่ืองานของสํานักงาน        
สภามหาวิทยาลัยพะเยา จาก ๔ งาน เป็น ๓ งาน เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทาง   
การพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังน้ี   
ลําดับ ชื่องานเดิม ลําดับ ชื่องานใหม่ 
๑ งานธุรการ ๑ งานธุรการ (เดิม) 
๒ งานจัดประชุมและประสานงาน ๒ งานประชุม 
๓ งานเลขานุการคณะกรรมการที่ต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ๓ งานกิจการพิเศษ 
๔ งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ - - 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนแปลงช่ืองานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จาก ๔ งาน เป็น ๓ งาน เพ่ือให้การปฏิบัติ       
ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงาน         
ภายในหน่วยงาน ดังน้ี       
ลําดับ ชื่องานเดิม ลําดับ ชื่องานใหม่ 
๑ งานธุรการ ๑ งานธุรการ (เดิม) 
๒ งานจัดประชุมและประสานงาน ๒ งานประชุม 
๓ งานเลขานุการคณะกรรมการที่ต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ๓ งานกิจการพิเศษ 
๔ งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ - - 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติการลดจํานวนงาน จาก ๔ งาน เป็น ๓ งาน และเปลี่ยนแปลงช่ืองานภายในสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทาง          
การพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงานภายในหน่วยงาน ดังน้ี 

ลําดับ ชื่องานเดิม ลําดับ ชื่องานใหม่ 
๑ งานธุรการ ๑ งานธุรการ (เดิม) 
๒ งานจัดประชุมและประสานงาน ๒ งานประชุม 
๓ งานเลขานุการคณะกรรมการที่ต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ๓ งานกิจการพิเศษ 
๔ งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ - - 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย           
ระดับงาน ภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง บันทึกความเข้าใจแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสี           

ทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลยัพะเยา กับสํานักงานปรมาณเูพือ่สนัติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน     

สําหรับโครงการการวิเคราะห์หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             
ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) จึงได้จดัส่ง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑    
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้ยกเลิกข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับลงวันที่          
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อ ๔.๒.๑ และเพ่ือให้ใช้ข้อความใหม่ น้ัน 

กองบริหารงานวิจัย... 



-๓๐- 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ             
แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา           
กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพ                  
ของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์            
วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

รายวิชาการศึกษาอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒  
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิติกร ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และเมื่อดําเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว             
มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ 
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ     
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 มติ ที่ประชุม... 



-๓๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา

การศึกษาอิสระ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง    
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบ
กองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติกร ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
และเมื่อดําเนินการ ตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘... 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
รายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒    
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร S 
และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบที่ ๒ และมอบกองบริการการศกึษา 
ตรวจสอบรายวิชา ๓๒๔๓๗๒ การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าเป็นรายวิชาที่มีช่ือรายวิชาเหมือนกับหลักสูตรอ่ืน หรือไม่อย่างไร                  
หากเป็นรายวิชาเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐               
ให้เพ่ิมในประกาศดังกล่าว และเมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง 
นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชา        
ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏ              
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S                 
และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมนิผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
เสนอตามข้ันตอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย          
แหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขช่ือ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
แหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒” และเมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการ
การศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา         
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิต                  
คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย               
แหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ...  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒                
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับ   
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบคณะเจ้าของหลักสูตรหลักสูตร           
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิจารณาจุดคุ้มทุน และแจ้งมายังกองบริการการศึกษา เพ่ือจัดทํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการ
การศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ... 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี              
๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑... 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเม่ียม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาร       
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดทํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม และประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติกร ตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒... 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ...  

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ... ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ พ.ศ. ... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ... ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๓๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา         

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดต้ังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน
บริหารของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา           
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับกองแผนงาน ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานกองแผนงานให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ           
ในการบริหารงาน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่                  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ที่ประชุมมีมติโดยได้แบ่ง
หน่วยงานภายใน ออกเป็น ๖ งาน ดังน้ี 

๑. งานธุการ 
๒. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๓. งานติดตามและประเมินผล 
๔. งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากําลัง 
๕. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
๖. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
ทั้งน้ี กองแผนงาน มีความประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างบริหารงานภายใน เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบาย  

และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นกระบวนการทํางานแบบ Smart Operation น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตามความในข้อ ๑๔ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดต้ังส่วนงาน การบริหารงาน และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ือให้การบริหารงาน
ภายในกองแผนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงานตาม (ร่าง )โครงสร้างองคก์ร
ของกองแผนงาน 

๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนภาระงานของหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน เพ่ือให้สอดคล้อง            
กับภารกิจของหน่วยงาน 
๒.๑  งานธุรการ 
๒.๒ งานงบประมาณ 
๒.๓ งานแผนยุทธศาสตร์ 
๒.๔ งานสารสนเทศ 
๒.๕ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นไปตามความในข้อ ๑๔ 
วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดต้ังส่วนงาน การบริหารงาน และการกําหนด
ตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ือให้การบริหารงานภายใน กองแผนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงานตาม (ร่าง )โครงสร้างองคก์ร
ของกองแผนงาน 

๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนภาระงานของหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน 
๒.๑  งานธุรการ 
๒.๒ งานงบประมาณ 
๒.๓ งานแผนยุทธศาสตร์ 
๒.๔ งานสารสนเทศ 
๒.๕ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในกองแผนงาน  
๒. อนุมัติปรับเปลี่ยนภาระงานของหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองแผนงาน เพ่ือให้สอดคล้อง

กับภารกิจของหน่วยงาน 
๒.๑ งานธุรการ 
๒.๒ งานงบประมาณ 
๒.๓ งานแผนยุทธศาสตร์ 
๒.๔ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
๒.๕ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
๒.๖ งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 
ภายในกองแผนงาน 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างในสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ มีภารกิจด้านการให้บริการ        
ห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการบํารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียนและห้องประชุม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน 

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างในสังกัดศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ย้ายไปสังกัดกองอาคารสถานที่ รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับโครงสร้างในสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้งานบริการโสตทัศนูปกรณ์              
ย้ายไปสังกัดกองอาคารสถานที่ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับโครงสร้างในสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ย้ายงาน
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ไปสังกัดกองอาคารสถานที่ และให้ย้ายหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ ไปสังกัด
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 
ภายในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติย้ายสังกัดและเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ของหน่วยบริหารความเสี่ยง  
สรุปเรื่อง 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การบริหาร    
กิจการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยบริหารความเสี่ยง 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขออนุมัติย้ายสังกัดและเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน ของหน่วยบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
๑. อนุมัติย้ายสังกัดจาก หน่วยบริหารความเสี่ยง ไปสังกัดกองแผนงาน 
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือหน่วยบริหารความเส่ียง เป็น งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติย้ายสังกัดและเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน ของหน่วยบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

๑. อนุมัติย้ายสังกัดจาก หน่วยบริหารความเสี่ยง ไปสังกัดกองแผนงาน 
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือหน่วยบริหารความเสี่ยง เป็น งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติย้ายหน่วยบริหารความเสี่ยง จากเดิม ภายใต้สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไปสังกัดกองแผนงาน และเปลี่ยนช่ือหน่วยบริหารความเสี่ยง เป็น งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
และความโปร่งใส 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน 
ภายในกองแผนงาน 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๗... 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนชื่องาน ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
สรุปเรื่อง 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ก                  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดต้ังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองในโครงสร้าง
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  

  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาสากล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขออนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนช่ืองาน ของศูนย์บรรณสาร             
และสื่อการศึกษา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติลดจํานวนงาน จาก ๖ งาน เป็น ๕ งาน 
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น สํานักหอสมุด 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติลดจํานวนงานและเปลี่ยนช่ืองาน ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติลดจํานวนงาน จาก ๖ งาน เป็น ๕ งาน 
๒. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น สํานักหอสมุด 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติลดจํานวนงาน จาก ๖ งาน เป็น ๕ งาน ดังน้ี 
โครงสร้างองคก์รศนูย์บรรณสาร 

และสื่อการศกึษา (เดิม) 
โครงสร้างองคก์รสาํนักหอสมุด 

และศนูย์เรยีนรู้ (ใหม่) 
๑. งานธุรการ ๑. งานบริหารสํานักงาน 
๒. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. งานบริการ 
๓. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ๓. งานพัฒนาและวิเคราะห์ 
๔. งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ๔. งานคลังข้อมูล 
๕. งานบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและ

ข้อมูลพิเศษ 
๕. งานเทคโนโลยี 

๖. งานห้องสมุดสาขา  
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น หอสมุดและศูนย์เรียนรู้ 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๘... 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๘ เรื่อง ขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีงบประมาณรายได้คงเหลือ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน 

๒,๔๓๘,๔๕๖.๒๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทย่ีสบิหกสตางค์) ทั้งน้ี เน่ืองจากในปีการศกึษา 
๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖, ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ รวมทั้งนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จํานวนช้ันปีละ ๒ ห้อง และมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการในระดับต่างๆ  เช่น ห้องปฏิบัติการ    
มหาวิทยาลัยเด็ก ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้างภายใน
โรงเรียน รวมท้ังการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทักษะของนักเรียนและบุคลากร ดังน้ัน 
เพ่ือให้การดําเนินงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ น้ัน 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณ        
รายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนําเงินงบประมาณรายได้
คงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๕๖.๒๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท              
ย่ีสิบหกสตางค์) มาจัดสรรเป็นงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัตินําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒               
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนําเงินงบประมาณรายได้คงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวนเงิน 
๒,๔๓๘,๔๕๖.๒๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทย่ีสิบหกสตางค์) มาจัดสรรเป็นงบประมาณรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการนําเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนําเงินงบประมาณรายได้คงเหลือ
จากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๒,๔๓๘,๔๕๖.๒๖ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพัน         
สี่ร้อยห้าสิบหกบาทย่ีสิบหกสตางค์) มาจัดสรรเป็นงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๙... 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อและโครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง               
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองกิจการนิสิต รายละเอียดปรากฏ       
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองกิจการนิสิต ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติโครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ เป็น กองพัฒนาคุณภาพ

นิสิตและนิสิตพิการ 
๓. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดกองกิจการนิสิต  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง               
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติเปลี่ยนช่ือและโครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุน              
นิสิตพิการ เป็น กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการแก่นิสติ            
ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเปลี่ยนช่ือและโครงสร้างหน่วยงาน ของศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ เป็น กองพัฒนาคุณภาพนิสิต        
และนิสิตพิการ เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการแก่นิสิตได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๔๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัดกองกิจการนิสิต ให้มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัด          

กองกิจการนิสิต 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติย้ายโครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงาน          

ในสังกัดกองกิจการนิสิต  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง               
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติย้ายโครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงานใน
สังกัดกองกิจการนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติย้ายโครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงานในสังกัดกองกิจการนิสิต ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติย้ายโครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงาน ในสังกัดกองกิจการนิสิต 
๒. อนุมัติเปลี่ยนช่ือจาก โครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (ไต) 
๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัด          

กองกิจการนิสิต 
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๒... 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ของสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา  

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง               

กับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น และได้มอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง น้ัน 

  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติโอนย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทน       

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                  
ให้มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สํานักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติ
จัดต้ังหน่วยงานข้ึน ช่ือว่า “หน่วยจัดหารายได้” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน ของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๑. ขออนุมัติโอนย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทน       

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                  
ให้มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สํานักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติ
จัดต้ังหน่วยงานข้ึน ช่ือว่า “หน่วยจัดหารายได้” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายใน ของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๑.๑ อนุมัติโอนย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาเป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑.๒ อนุมัติจัดต้ังหน่วยงานข้ึน ช่ือว่า “หน่วยจัดหารายได้” เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา   
๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัด          

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๓... 



-๔๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริม และสารสนเทศ             
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและอัตรากําลัง ไปสังกัดกองบริการการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ และจัดทํานโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต               
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาและการบูรณาการการดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดัน                  
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 
และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกองบริหารงานวิจัย     
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจตามพันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ดําเนินการปรับโครงสร้าง               
ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยเปลี่ยนช่ือ จาก กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น                  
“กองบริหารงานวิจัย” น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพ          
และงานส่งเสริม และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และอัตรากําลัง ไปสังกัดกองบริการการศึกษา              
จํานวน ๗ อัตรา ดังน้ี 

๑. นางสาวรัตนา จุมปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๒. นางนงลักษณ์ คล้ายอํ่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๓. นางสาวสุทธินี ศักด์ิสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๔. นายชัยธวัช บุญยัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๕. นางสาวกชามาส คําแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวมหาวิทยาลัย) 
๖. นางกรณิการ ์ วงศ์หลวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 
๗. นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพและส่งเสริม และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และอัตรากําลัง 
ไปสังกัดกองบริการการศึกษา จํานวน ๗ อัตรา ดังน้ี 

๑. นางสาวรัตนา จุมปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๒. นางนงลักษณ์ คล้ายอํ่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๓. นางสาวสทุธินี ศักด์ิสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๔. นายชัยธวัช บุญยัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๕. นางสาวกชามาส คําแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวมหาวิทยาลัย) 
๖. นางกรณิการ์ วงศ์หลวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 
๗. นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 

 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๔๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริม และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาและอัตรากําลัง ไปสังกัดกองบริการการศึกษา จํานวน ๗ อัตรา ดังน้ี 
๑.๑ นางสาวรัตนา จุมปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๒ นางนงลักษณ์ คล้ายอํ่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๓ นางสาวสุทธินี ศักด์ิสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๔ นายชัยธวัช บุญยัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
๑.๕ นางสาวกชามาส คําแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวมหาวิทยาลัย) 
๑.๖ นางกรณิการ์ วงศ์หลวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 
๑.๗ นางสาวเหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หน่วยงาน) 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศโอนย้ายงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริม 
และสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสังกัดกองบริการการศึกษา  

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง               
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ดังน้ี 
๑. โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองกลาง 
๒. โอนย้ายงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไปสังกัดศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. เปลี่ยนช่ือ “งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล” เป็น “งานทะเบียนนิสิต” 
๔. เพ่ิม “งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ดังน้ี 

๑. โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองกลาง 
๒. โอนย้ายงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไปสังกัดศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. เปลี่ยนช่ือ “งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล” เป็น “งานทะเบียนนิสิต” 
๔. เพ่ิม “งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ” 

 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๔๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานของกองบริการการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑ โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองกลาง 
๑.๒ โอนย้ายงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไปสังกัดศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนช่ือเป็น “งานผลิตสื่อนวัตกรรม” 
๑.๓ เปลี่ยนช่ือ “งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล” เป็น “งานทะเบียนนิสิต”  
๑.๔ เพ่ิม “งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ” 

๒. เห็นชอบให้รวมงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริมงานสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเปลี่ยนช่ือเป็นงานประกันคุณภาพ 

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัด
กองบริการการศึกษา 

๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในกองคลังและขอย้ายอัตรากําลังไปสังกัดกองกลาง  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง               
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย น้ัน 

  กองคลัง จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในกองคลังและขอย้ายอัตรากําลังไปสังกัดกองกลาง ดังน้ี 
๑. ขออนุมัติโอนย้ายร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก กองคลัง ไปสังกัดหน่วยงานกองกลาง 
๒. ขออนุมัติโอนย้ายอัตรากําลังของร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก จํานวน ๒ อัตรา ดังน้ี 

๒.๑  นางสาวธนพร เรืองเดช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 
๒.๒ นางวาสนา คําปา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับโครงสร้างภายในกองคลังและขอย้ายอัตรากําลังไปสังกัดกองกลาง ดังน้ี 
๑. ขออนุมัติโอนย้ายร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก กองคลัง ไปสังกัดหน่วยงานกองกลาง 
๒. ขออนุมัติโอนย้ายอัตรากําลังของร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก จํานวน ๒ อัตรา ดังน้ี 

๒.๑  นางสาวธนพร เรืองเดช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 
๒.๒ นางวาสนา คําปา  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๔๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างภายในกองคลังและขอย้ายอัตรากําลังไปสังกัด
กองกลาง ดังน้ี  

๑. อนุมัติโอนย้ายร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก กองคลัง ไปสังกัดหน่วยงานกองกลาง 
๒. อนุมัติโอนย้ายอัตรากําลังของร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก จํานวน ๒ อัตรา ดังน้ี 

๒.๑ นางสาวธนพร เรืองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 
๒.๒ นางสาวนา คําปา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

๓. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทําประกาศและการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายในสังกัดกองกลาง 
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๖ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีสํานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ... ทั้งน้ีกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการ        
ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  สํานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. ... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ประจําปี พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๗... 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๗ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองแผนงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน                       

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท                       
แอนด์สปา ตําบลป่าตอง อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกัน                       
ในการวางแผนพัฒนาตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้มีการหารือในเร่ืองการประเมินผู้บริหาร                  
ที่ได้ปฏิบัติมาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และปัจจุบันการประเมินผู้บริหารได้ดําเนินการตามข้อบังคับ ว่าด้วย        
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ัน 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาแนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิาร   
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. การประเมินประธานหลักสูตร 
๒. การประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๓. การประเมินผู้อํานวยการสํานัก 
๔. การประเมินผู้อํานวยการกองและศูนย์ หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๕. การประเมินอธิการบดี 
๖. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
แนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. การประเมินประธานหลักสูตร 
๒. การประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๓. การประเมินผู้อํานวยการสํานัก 
๔. การประเมินผู้อํานวยการกองและศูนย์ หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๕. การประเมินอธิการบดี 
๖. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๑.๑ การประเมินประธานหลักสูตร 
๑.๒ การประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๑.๓ การประเมินผู้อํานวยการสํานัก 
๑.๔ การประเมินผู้อํานวยการกองและศูนย์ หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
๑.๕ การประเมินอธิการบดี 
๑.๖ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย... 



-๕๐- 
 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและปรับแก้ไขแนวทางการปรับปรุงข้อบังคับ และประกาศ             
ที่ เก่ียวข้องกับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ และประกาศการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีรายนาม ดังน้ี 
๒.๑ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 
๒.๒ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 
๒.๓ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๔. หลักเกณฑ์วิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้เปลี่ยนองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการประจําส่วนงาน จาก หัวหน้าสาขาวิชา เป็น ประธานหลักสูตร 

๕. มอบหน่วยกฎหมาย ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒๘ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งน้ีกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการ        
ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  สํานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี                  
และผู้อํานวยการ พ.ศ. ... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการ พ.ศ. ... 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 



-๕๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จํานวน ๑ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา) 
 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นําเสนอวีดิทัศน์ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดทําโดย กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ 
 

๖.๓.๓ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ             
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๖.๓.๓.๑ หัวข้อการนําเสนอ 

๑) จัดต้ังวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) วัตถุประสงค ์ 
๓) ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ 
๔) แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ 

๖.๓.๓.๒ จัดต้ังวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  โดยที่เป็นการสมควร ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดต้ังวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗(๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๒๑          
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

๖.๓.๓.๓ วัตถุประสงค ์ 
๑) ผลิตบัณฑิต 

- เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้บริหารยุคใหม่ ในหลักสูตร 
และสาขาที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้นําไปสู่การพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ 

๒) พัฒนา 
- เพ่ือจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตรงตามความต้องการ

ของผู้เข้าศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้บริหารยุคใหม่เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานปัจจุบัน
และอนาคต 

๓) สร้างประสบการณ ์ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้จากการเรียนในช้ันเรียน

และนอกช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถนําไปคิด วิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้ได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกําหนด 

๔) สร้างวิจัย 
- เพ่ือทําการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

ให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถออกเผยแพร่ทางวิชาการ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและวงการธุรกิจภาคเอกชน องค์กรภาครัฐหรือ
ของประเทศได้ โดยมีผลในการสร้างความเจริญเติบโต ความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

 
 

๕) ส่งเสริม... 



-๕๒- 
 

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

๖) ให้บริการวิชาการ 
- เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่บุคคล 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ไม่สามารถเดินทางไปมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาได้ 
โดยเน้นปัญญารวมหมู่เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) 

๗) ศูนย์ประสานงาน 
- เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมโยงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยากับเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ที่จะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

๘) สร้างเครือข่ายสู่สากล 
- เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ

และเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองการยกระดับมหาวิทยาลัยพะเยาสู่สากล 
ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙) พัฒนาหลักสูตร 
- เพ่ือพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ 

รวมท้ังกําหนดอาจารย์ผู้สอนที่มาจากความร่วมมือของวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการ 
ที่ประกอบด้วยหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ 

๖.๓.๓.๔ สถิติจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาและนิสิตปัจจุบัน 

หลักสูตร 
รหัส ๕๔ รหัส ๕๕ รหัส ๕๖ รหัส ๕๗ รหัส ๕๘ รหัส ๕๙ รหัส ๖๐ รหัส ๖๑

รวม สําเร็จ
การศึกษา 

สําเร็จ
การศึกษา 

สําเร็จ
การศึกษา 

รักษา
สภาพ 

สําเร็จ
การศึกษา 

รักษา
สภาพ 

สําเร็จ
การศึกษา

รักษา
สภาพ 

กําลังศึกษา 
สําเร็จ

การศึกษา
รักษา
สภาพ 

กําลังศึกษา 
สําเร็จ

การศึกษา 
รักษา
สภาพ 

สําเร็จ
การศึกษา

รักษา
สภาพ 

ปริญญาเอก 
- การจัดการ
การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

๕ ๑๐ ๕ ๒ ๙ ๑๐ ๖ ๑๑ ๑ ๐ ๑ ๙ ๑๔  ๖  ๘๙ 

- การบริหาร
การศึกษา 

๐ ๔ ๐ ๑ ๑ ๑๔ ๐ ๘ ๐ ๐ ๑ ๑ ๖  ๗  ๔๓ 

ปริญญาโท 
- การจัดการ
การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

๐ ๑๓ ๑๕  ๑๑  ๑๑ ๒ ๐ ๖ ๓ ๐ ๘  ๘  ๗๗ 

- การบริหาร
การศึกษา 

๐ ๒๖ ๑๕  ๓  ๙ ๑ ๐ ๘ ๑ ๐ ๔  ๑๑ ๑ ๗๘ 

- บริหารธุรกิจ ๐ ๒๖ ๒  ๐ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐  ๐ ๒ ๑ ๓  ๓๘ 
รวม ๕ ๗๙ ๓๗  ๒๔  ๒๗  ๑ ๑๔  ๑๐ ๓๔  ๓๕  ๒๖๖ 
นิสิตกําลังศึกษา
ปัจจุบัน 

        ๑   ๑๐ ๓๔  ๓๕  ๘๐ 

นิสิตรักษาสภาพ    ๓  ๒๕  ๒๔   ๖   ๑  ๑ ๕๙ 

๖.๓.๓.๑ ตัวอย่างศิษย์เก่าที่เป็นระดับผู้บริหาร 
๑) ดร.ปฏิภาณ  เหตระกูล 

- ผู้อํานวยการ/เจ้าของ 
- โรงเรียนอโศกวิทย์  
- ปริญญาเอก 
- สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 ๒) นางสาวพรทิพย์  พานิช... 



-๕๓- 
 

๒) นางสาวพรทิพย์  พานิช 
- ผู้บริหารบริษัท Bsmart Marketing  
- ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ 
- ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ (MBA) 

๓) นางสาววริฏฐา  มงคล 
- นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัทประชารัฐ 
- รักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
- ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

๖.๓.๓.๒ โครงการวิจัยบูรณาการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
๑) พัฒนาศักยภาพเขตบางกอกน้อยเพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน            

- รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร อาจารย์ประจําสาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
และโรงแรม 

๒) การนําเสนอผลงานวิจัย ประชุมนานาชาติ  The ๓rd International Conference on Health-Oriented 
Tourism and Hospitality (ICOHOTH) ณ ประเทศมาเลเซีย 
๒.๑) ดร.ศิริพร  แพรศร ี 

- Developmental Model and Guideline of Street Food Business in Thailand 
๒.๒) ดร.ชมพูนุช  จิตติถาวร 

- The Cooperation in Health and Wellness Tourism Connectivity between 
Thailand and Malaysia 

๓) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
๓.๑) เรื่อง การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SME ของประเทศไทย: 

ศึกษาเปรียบเทียบแบ่งตามรายภูมิภาคและรายประเภท 
แหล่งทุน : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ 

๓.๒) เรื่อง The Perception of Thainessamong International Tourists  
แหล่งทุน : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

๓.๓) เรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัว
ของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพ่ือการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
แหล่งทุน : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

๔) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นหน่วยร่วมกับ สสว. (SME) 
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้สําหรับ SME (Knowledge Center) โดย เชิญอาจารย์ 

ปณิธาน ประมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไปเป็นวิทยากรบรรยายด้วย 

๖.๓.๓.๓ ความเป็นนานาชาติ 
๑) การที่ได้รับการรับรองเป็นสถานที่มีมาตรฐานสากล   

- เป็นสถานที่จัดการทดสอบ IELTS, TOEFL ของ British Council 
๒) โครงการจัดการอบรมสัมมนา 

- International Business Practice in Asia-Pacific Region” ร่วมกับ Mountbatten 
Institute และ St. Mary’s University, U.K. 

 
 

๖.๓.๓.๔ การเจรจา... 



-๕๔- 
 

๖.๓.๓.๔ การเจรจาความร่วมมือกับนานาชาติ 
๖.๓.๓.๕ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ เช่น ภาษาเกาหลี 
๖.๓.๓.๖ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ 

๑) ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ 
๑.๑) การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๑.๒) การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นําทางด้านวิชาการ 
๑.๓) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
๑.๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 
๑.๕) การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากล หรือนานาชาติ 
๑.๖) การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

๒) วิสัยทัศน ์ 
  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพช้ันสูง และเป็นศูนย์การฝึกอบรมท่ีมีเครือข่ายในระดับสากล ภายในปี ๒๐๒๐ 

๓) TO BE A WORLD CLASS PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING INSTITUTE          
IN THE YEAR ๒๐๒๐ 

๖.๓.๓.๗ แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ 
๑) โครงการ UP INTERNSHIP IN THAILAND 
๒) จัดการประชุมนานาชาติ The ๓rd International Conference on Health-Oriented Tourism 

and Hospitality ( ICOHOTH)  ร่ ว ม กั บ  University of Sunshine Coast, Australia           
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓) โครงการ Executive Training Program เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทญี่ปุ่นที่มาทํางาน ในประเทศไทย (เช่น บริษัท Wakunaga) 

๔) โครงการความร่วมมือกับ อารมณ์ดีสปา ผู้ชนะเลิศ ๓ รางวัลใหญ่ ได้แก่  
๔.๑) รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมทรีทเมนต์สปา (The Innovative Spa Treatment Award)  
๔.๒) รางวัลชนะเลิศอเมซึ่งเมดิคัลสปา (The Amazing Medical Spa Award)  
๔.๓) รางวัลชนะเลิศผู้ให้การศึกษาด้านสปาประเภท บุคคล (Spa Educator Individual Award)  ใน

ปี ๒๕๖๐ เพ่ือจัดอบรมหลักสูตร Spa Manager ให้กลุ่มเป้าหมายท้ังในประเทศไทย 
และประเทศจีน 

๕) โครงการความร่วมมือกับ บริษัท Marketing Forward ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกลยุทธ์การตลาด 
นวัตกรรมทางธุรกิจ จัดหลักสูตรอบรม “ผู้ประกอบการ SME” มีกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศไทย
และจากต่างประเทศ 

๖.๓.๓.๘ ประชาสัมพันธ์การให้บริการพ้ืนที่สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๔ รองอธิการบดี... 



-๕๕- 
 

๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ รายงานเหตุการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๒ ดังน้ี 
๖.๓.๔.๑ สถานณการณ์ไฟป่าและหมอกควันในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๓.๔.๒ รายงานเหตุการณ์ไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
๖.๓.๔.๓ รายงานเหตุการณ์ไฟป่าในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
๖.๓.๔.๔ รายงานเหตุการณ์ไฟป่าในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖.๓.๔.๕ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะการตรวจเย่ียมอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังน้ี 
๑) การปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ ๒๔ ช่ัวโมง บริเวณช้ัน ๑  

- มีการออกแบบโต๊ะอ่านหนังสือสําหรับนิสิต เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นิสิต              
ในการน่ังอ่านหนังสือ 

- จัดเตรียมชุดโซฟาสําหรับอ่านหนังสือ 
- จัดเตรียมโต๊ะทํางานกลุ่ม/เด่ียว 
- จัดแผงแสตนเลสก้ันบริเวณทางเข้า 
- นําสต๊ิกเกอร์บังตาออก เน่ืองจากทําให้แสงสว่างส่องไม่ทั่วถึง 
- เปลี่ยนโต๊ะวางแก้วนํ้า และหมั่นทําความสะอาดตู้กดนํ้า 
- ปรับเปลี่ยนโถงอ่านหนังสือให้โล่งขึ้น 

๒) ร้านถ่ายเอกสาร (บริเวณตรงข้ามห้องอ่านหนังสือ) 
- มีการปรับสภาวะแวดล้อมให้เรียบร้อย และเหมาะสมกับการอ่านหนังสือ 

๓) ห้องสุขาบริเวณห้องอ่านหนังสือ ๒๔ ช่ัวโมง 
- จัดสร้างห้องสุขาสําหรับนิสิตหญิง และนิสิตชาย อย่างละ ๒ ห้อง 

๔) บริเวณทางลงบันไดผ่านอ่างเก็บนํ้า 
- จะดําเนินการให้สามารถลงไปยังอ่างเก็บนํ้าได้ 

๕) ปรับปรุงพ้ืนที่ภายนอกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
- กองอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการตัดหญ้าและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบแล้ว 

๖) พ้ืนที่อ่านหนังสือบริเวณช้ัน ๒ และช้ัน ๓ 
- กองแผนงานอยู่ระหว่างสํารวจพ้ืนที่ และกําหนดราคากลาง เพ่ือจัดเป็นพ้ืนที่สามารถน่ัง/

นอน อ่านหนังสือได้อย่างสบาย  
- นําช้ันหนังสือบางส่วนออกไป เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือและจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  

สําหรับนิสิต คาดว่าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

๗) การปรับปรุงความสะอาดบริเวณตู้หนังสืออัตโนมัติ 
๘) การปรับปรุงคูลเลอร์นํ้าให้สะอาด  
๙) ห้องดูหนัง 

- ดําเนินการเก็บสายไฟ ลําโพง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

๑๐) ระบบไฟฟ้า... 



-๕๖- 
 

๑๐) ระบบไฟฟ้าบริเวณโถงอ่านหนังสือ 
- เน่ืองจากไฟบริเวณโถงมีความสูงค่อนข้างมาก จึงยากต่อการขึ้นไปเปลี่ยนไฟ ทั้งน้ี           

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการกําหนดราคากลางของสปอตไลท์ เพ่ือใช้ในการ
อํานวยความสะดวกในการอ่านหนังสือของนิสิตต่อไป 

๑๑) การปรับปรุงผนังช้ัน ๔  
- ปรับปรุงผนังช้ัน ๔ ที่ค่อนข้างทึบให้โล่งมากย่ิงขึ้น  
- ระบบแอร์เสื่อมสภาพ จึงเตรียมจัดพ้ืนที่กระจกกั้น เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ให้นิสิตเข้าใช้บริการ 

ส่งผลให้สามารถประหยัดระบบไฟฟ้า และระบบแอร์ 
๖.๓.๕.๒ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุดภายในหน่วยงาน เสนอไปยัง

กองแผนงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํางบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางรัตติกาล จันตระกูล) 
     ผู้ช่วยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


