
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงาน... 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

********************** 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) แทน 

๘. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์) แทน 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 
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๑๓. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) แทน  

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์)   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายสันติ  ศิริคชพันธุ์) แทน 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายสุพจน์  มานะสุข) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

 ๒๙. ผูอํ้านวยการ... 
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๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๑. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒. รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๙. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๑. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

๑๓. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารน้ําดื่ม 

๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๕. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกร  จิตจํานงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นายนันทวัฒน์  เมืองช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๘. นางชัชชญา  ถูกจิตร... 
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๑๘. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๔. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ท่าน คือ           

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ) 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ศึกษาและติดตามประเด็นการประชุมที่ประชุมอธิการบดี           

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือนําประเด็นที่มีข้อสงสัย หารือร่วมกันต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววราภรณ์  ใจประนพ อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นางสาววราภรณ์  ใจประนพ                

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีน             

เพ่ือการส่ือสาร ๒ กลุ่มที่ ๕ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวดุษฎี  ทองนาค               

รหัสนิสิต ๖๐๑๑๒๑๒๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิ 

กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒         

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา 

๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร ๒ กลุ่มที่ ๕ ของนิสิตรายดังกล่าว เน่ืองจากความผิดพลาดในการกรอก

คะแนนและบันทึกผลคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ทําให้คะแนนที่ได้รับคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววราภรณ์  ใจประนพ อาจารย์ผู้สอน      

ประจําสาขาวิชาภาษาจีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรก                 

ของนางสาววราภรณ์  ใจประนพ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน               

ที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต          

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววราภรณ์  ใจประนพ รายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีน                

เพ่ือการส่ือสาร ๒ กลุ่มที่ ๕ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวดุษฎี  ทองนาค       

รหัสนิสิต ๖๐๑๑๒๑๒๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววราภรณ์  ใจประนพ ด้วยวาจาและรายงาน                       

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา                 

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาววราภรณ์  ใจประนพ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๒๑๑๒ ภาษาจีน                

เพ่ือการส่ือสาร ๒ กลุ่มที่ ๕ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวดุษฎี  ทองนาค รหัสนิสิต ๖๐๑๑๒๑๒๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววราภรณ์  ใจประนพ ด้วยวาจา           

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต         

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์                

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษ    

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ กลุ่มที่ ๑๘ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวอารียา  เจริญศรี 

รหัสนิสิต ๖๐๒๐๖๕๘๗ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A ทั้งน้ี คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง                

กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒                 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา 

๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กลุ่มที่ ๑๘ ของนิสิตรายดังกล่าว เนื่องจากความบกพร่อง            

ในการกรอกคะแนนและบันทึกผลคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ทําให้คะแนนที่ได้รับคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ผู้สอน         

ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรก                 

ของนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน               

ที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต          

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษ    

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ กลุ่มที่ ๑๘ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)                    

ของนางสาวอารียา  เจริญศรี รหัสนิสิต ๖๐๒๐๖๕๘๗ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ด้วยวาจาและรายงาน                       

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา                 

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษ             

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ กลุ่มที่ ๑๘ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) 

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวอารียา  เจริญศรี รหัสนิสิต ๖๐๒๐๖๕๘๗ จากเดิม D+ 

แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                   

เมื่อวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 

เพื่อให้นิสิตสามารถเริ่มทําวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษาต้นและสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด             

จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผน ก แบบ ก๑ โดยปรับรายวิชา ๒๔๓๗๕๓ วิทยานิพนธ์ 

๑๒ หน่วยกิต จาก ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาปลาย จํานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ช้ันปทีี่ ๑ 

ภาคการศึกษาต้น จํานวน ๖ หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย จํานวน  ๖ หน่วยกิต 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผน ก แบบ ก๑ โดยปรับรายวิชา ๒๔๓๗๕๓ วิทยานิพนธ์                 

๑๒ หน่วยกิต จาก ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย จํานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 

จํานวน ๖ หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย จํานวน  ๖ หน่วยกิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผน ก แบบ ก๑ โดยปรบัรายวิชา ๒๔๓๗๕๓ วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จาก ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 

จํานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ช้ันปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาต้น จํานวน ๖ หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย จํานวน  

๖ หน่วยกิต ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผน ก แบบ ก๑ โดยปรับรายวิชา ๒๔๓๗๕๓ วิทยานิพนธ์ 

๑๒ หน่วยกิต จาก ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย จํานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ช้ันปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาต้น จํานวน ๖ หน่วยกิต และภาคการศึกษาปลาย จํานวน  ๖ หน่วยกิต 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการ            

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สําหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                   

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติแผนการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการ        

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย        

สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะ    

เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา                 

ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคน                

ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา                 

ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต            

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป      

 

 

 

 

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๑๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคน                 

ที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย           

สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                   

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข         

รหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐             

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไป

ตามเลขรหัสรายวิชาที่ถูกต้อง ตามที่รายวิชาสังกัด (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ซ่ึงเป็นคณะเจ้าของรายวิชา จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก รายวิชา ๒๒๒๐๒๓ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต              

๓(๒-๒-๕) เป็น รายวิชา ๒๒๒๓๒๔ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก รายวิชา ๒๒๒๐๒๓ การเขียนโปรแกรม

บนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) เป็น รายวิชา ๒๒๒๓๒๔ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕)       

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก รายวิชา ๒๒๒๐๒๓ การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) เป็น รายวิชา ๒๒๒๓๒๔      

การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก รายวิชา ๒๒๒๐๒๓              

การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) เป็น รายวิชา ๒๒๒๓๒๔ การเขียนโปรแกรม

บนอินเตอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว           

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                   

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข         

รหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว                

คณะสหเวชศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ความหมายของเลขรหัสรายวิชาตรงกับแผนการศึกษาของนิสิตในช้ันปีท่ีจัดการเรียนการสอน        

จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                         

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  

๑.๑  จาก ๓๘๑๒๑๐ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อ         

๓(๒-๓-๖) เป็น ๓๘๑๑๑๑ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหว

ของข้อต่อ ๓(๒-๓-๖) 

๑.๒ จาก ๓๘๑๓๑๓ อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔) เป็น ๓๘๑๒๑๓       

อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา... 



-๑๒- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต            

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. จาก ๓๘๑๒๑๐ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อ                    

๓(๒-๓-๖) เป็น ๓๘๑๑๑๑ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหว         

ของข้อต่อ ๓(๒-๓-๖) 

๒. จาก ๓๘๑๓๑๓ อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔) เป็น ๓๘๑๒๑๓ อุปกรณ์ช่วย

และการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔)       

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. จาก ๓๘๑๒๑๐ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อ                    

๓(๒-๓-๖) เป็น ๓๘๑๑๑๑ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหว         

ของข้อต่อ ๓(๒-๓-๖) 

๒. จาก ๓๘๑๓๑๓ อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔) เป็น ๓๘๑๒๑๓ อุปกรณ์ช่วย

และการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔)     

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.๑ จาก ๓๘๑๒๑๐ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อ                    

๓(๒-๓-๖) เป็น ๓๘๑๑๑๑ การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคล่ือนไหว         

ของข้อต่อ ๓(๒-๓-๖) 

๑.๒ จาก ๓๘๑๓๑๓ อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔) เป็น ๓๘๑๒๑๓ 

อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย ๒(๑-๓-๔) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว           

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน            

ของมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๓ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือ             

ตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน ๑,๑๕๑,๐๗๘,๙๗๑.๕๔ บาท (หน่ึงพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่น

แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบส่ีสตางค์) และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน 

๑,๑๔๓,๙๗๓,๖๒๙.๓๔ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาท         

สามสิบส่ีสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานการศึกษา เรื่อง กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการกํากับดูแล

คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอรายงานการศึกษา 

เรื่อง กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน                 

อุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลไกและมาตรการของภาครัฐในการกํากับดูแลคุณภาพ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และให้ข้อเสนอในการกํากับดูแลคุณภาพ                 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสภาบันอุดมศึกษาในภาพรวม จึงได้เผยแพร่           

รายงานการศึกษาดังกล่าว ผ่าน QR code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที ่๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

ส วั ส ดิ ก า ร แ ก่ บุ ค ล า ก ร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ของธนาคาร

อสิลามแหง่ประเทศไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา  
ของธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง

การให้สินเชื่อสวัสดกิารแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบตอ่ไป  

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ  

ดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์           ของ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่ า ง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

มหา วิ ท ย าลั ย ธ ร ร มศ าสต ร์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการประสานการลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ

ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ของสถาบันการศึ กษา

ระดับอุดมศึกษา  ระหว่ าง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้ าหลวง  มหาวิทยาลั ยพะเยา 

ราชภัฏ... 



-๑๖- 
 

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย   

แม่ ฟ้ าหลวง มหาวิ ทยาลั ยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ  

กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศ กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกขอ้ตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบตอ่ไป    

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนํา 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 

ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘... 



-๑๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๔ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาต)ิ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

คณบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

๖.๒.๕ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร 

ดํ ารงตํ าแหน่ งคณบดี คณะทั นต

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  

คณบดคีณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์  เสาแกว้) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐... 



-๑๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ 

ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม   

วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหวา่ง 

โรงเรียนบา้นน้ําจวง ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา 

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนา

ทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว   

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง   

และดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรม

สนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยี    

แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation and 

Technology Assistance Program :  ITAP) 

ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์   

และ เ ทค โน โลยี แห่ ง ช าติ  กั บ

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-

2561-5451-TH ฉบับเมื่ อวั นที่  ๑๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง   

และดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH 

ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการของคณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

ในการรอบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง   

ความร่ วมมื อ การจั ดตั้ งและดํ าเนิ นงานเครื อข่ าย   

ของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

( Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 

ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  MOU-CO-2561-5451-TH   

ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) จาก

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ก่อน

ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          นํา

เรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๒.๓ (ร่าง) บันทกึ... 



-๑๙- 
 

๖.๒.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ 

บิวตี้ จํากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ 

บิวตี้ จํากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา  

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน  

สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมาย ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนํา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา 

เฮลท์  แอนด์  บิ วตี้  จํ ากัด กับมหาวิทยาลั ยพะเยา  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิ จัย ปรับแก้ ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว   

นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริหารงานวิจัย รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ประสานการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ .ศ .  ๒๕๖๒ กับหน่วยกฎหมาย เ รียบร้อยแล้ว  

และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ เ ลื่ อ นแผนการ เ ปิ ด

หลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 

จํานวน ๕ หลักสูตร 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหมข่องคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร สาขา 
เดมิ 

(ปีการศึกษา) 

ใหม่ 

เปิดปีการศึกษา เป้ารับ 

ระดับปริญญาโท 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

เคมี ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ๕ 

๑.กองบริการการศึกษา  รับทราบมติที่ ประ ชุม  

ได้ติดตามการดําเนินการตามแผนการเปิดหลักสูตร

ของแตล่ะคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้กับ  

คณะวิทยาศาสตร์ และได้ดําเนินการเก็บรวบรวม  

เป็นแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

เรียบร้อยแล้ว 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต... 



-๒๐- 
 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

สถติ ิ ๒๕๖๐ ชะลอการเปดิหลักสูตร 

แบบไม่มีกําหนด 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

อุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยวีัสด ุ

๒๕๖๐ 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยกีารกฬีา 

๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๕ 

ระดับปริญญาเอก 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ ชวีวทิยา ๒๕๕๙ ชะลอการเปดิหลักสูตร 

๒. มอบกองแผนงาน รวบรวมแผนการเปิดหลักสูตรใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ติดตามการดําเนินการตามแผนการเปิดหลักสูตรของแต่ละ  

คณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑ ขออนุมัติการโอนดอกเบี้ยเงินฝาก

บัญชีกองทุนชาตกาล  ๑๐๐  ปี   

พ ร ะ อุ บ า ลี คุ ณู ป ม า จ า ร ย์   

เพื่อทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าโครงการทุนการศึกษาแก่นิสิต 

ร้อยละ ๕ 

 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการโอนดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีกองทุนชาตกาล 

๑๐๐ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าโครงการ

ทุนการศกึษาแกน่สิติ ร้อยละ ๕ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัต.ิ.. 



-๒๑- 
 

๔.๒ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่   

พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังไม่พร้อมด้านบุคลากร เนื้อหา/ข้อมูล  

และคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการนําการ

เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว  

ยังไม่พร้อมด้านบุคลากร เนื้อหา/ข้อมูล และคุณสมบัติ

ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร           ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

นางกมลวรรณ  จงสมชัย อาจารย์

ประจํารายวชิา ๓๖๓๒๐๙ ประสาท

กายวภิาคศาสตร์ (Human Neuroanatomy) 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางกมลวรรณ  จงสมชัย อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๖๓๒๐๙ ประสาทกายวิภาคศาสตร์   

(Human Neuroanatomy) กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา   

ของนางสาวบุษกร  ขาวประเสริฐ รหัสนิสิต ๖๐๑๓๐๑๓๔ จากเดมิ C+ แกไ้ขเป็น A 

๒. มอบคณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์วา่กลา่วตักเตือน นางกมลวรรณ  จงสมชัย ดว้ยวาจาและ

รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานสิติ

เกนิกวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ว่ากล่าวตักเตือน  

นางกมลวรรณ  จงสมชัย ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๒ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขผลการศึ กษา  

กรณี  นางอังคณา   ปานเทือก 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๔๓๓๒ 

การบัญชสีําหรับผู้ไม่ใช่นักบัญช ี

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางอังคณา  ปานเทือก อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๔๓๓๒ การบัญชีสําหรับ   

ผู้ ไม่ ใช่นั กบัญชี  กลุ่ มที่  ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)   

แกไ้ขผลการศกึษาของ นิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวแคตอารียา บวรสมสฤษดิ์  รหัสนิสิต ๖๐๑๑๑๑๓๓ จากเดมิ D+ แกไ้ขเป็น C 

๑.๒ นายธนัตถศ์รญ ์  พเิคราะห์ รหัสนิสิต ๖๑๐๗๑๘๙๔ จากเดมิ D+ แกไ้ขเป็น C 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   

ว่ากล่าวตักเตือน นางอังคณา  ปานเทือก ด้วยวาจา 

เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการ... 
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๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางอังคณา  ปานเทือก  

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๖.๒.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง กําหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษ

พนักงานขับรถในการเดิ นทาง  

ไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งของสํานักงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ  

ในการเดนิทางไปปฏบิัตงิานนอกที่ตัง้ของสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม ได้ดําเนินการตามมติ  

ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและ

สิ่ งแวดล้อม  เ รื่อง  หลักเกณฑ์   

การพิ จารณาให้ ทุ นสนั บสนุ น  

การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 

สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์   

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ( ร่าง )  ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เ รื่อง หลักเกณฑ์   

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากร  

ที่มกีารตพีมิพห์รือเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยกฎหมาย ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ   

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้เป็นประกาศของมหาวทิยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข 

(ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม 

และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์  

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา และได้ดําเนินการนํ าเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

 

 

๖.๒.๓ (ร่าง) MOU... 
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๖.๒.๓ ( ร่ า ง )  MOU บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง   

คว าม ร่ ว ม มื อท า ง วิ ช า ก า ร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ในเครือเทา – งาม 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยในเครือเทา – งาม 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน  

สภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ ระหว่ างดํ า เนิ นการของคณะวิทยาศาสตร์   

ในการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม 

ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ณ อําเภอโขงเจียม จังหวัดมหาสารคาม ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว   

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๒.๕ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า  

เรื่ อง ความพึ งพอใจของบัณฑิ ต   

ต่อหลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ  

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ศิษย์เก่า เรื่อง ความพงึพอใจของบัณฑติตอ่หลักสูตร ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนนิงาน เรื่อง ความพงึพอใจของบัณฑติตอ่หลักสูตร  

๒. มอบคณะ /วิทยาลัย ดําเนินงาน สําหรับส่วนงานที่ ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  

และมอบผูร้ับผดิชอบดําเนินงานในสว่นที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ตามมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อและปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพ

การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงโครงสร้าง  

หนว่ยปฏบิัตกิารวชิาชพีการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนชื่อ จาก หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น  

ศูนยป์ฏบิัตกิารวชิาชพีการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว โดยเทยีบเทา่ระดับงาน 

๒. เปลี่ยนชื่อจากงานเป็นแผนก ดังนี้ 

๒.๑ แผนกอํานวยการ 

๒.๒ แผนกพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบริการ 

๒.๓ แผนกบริการโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย 

๒.๔ แผนกสนับสนุนการฝกึปฏบิัตงิานและฝกึอบรม   

๓. หนว่ยงานยอ่ยจากแผนกใชช้ื่อหนว่ยดังเดมิ ยกเวน้ร้านกาแฟเอือ้งคําคอฟฟี ใหใ้ชช้ื่อเดมิ 

หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

รับทราบมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๙ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๒๔- 
 

๖.๒.๙ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการ

วิ ช า ชี พพั ฒนานวั ต ก ร รม สื่ อ   

Media Lab ระหว่ าง กองทุนพัฒนา   

สื่ อปลอดภั ยและส ร้ างสรรค์    

กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร 

มห า วิ ท ย า ลั ย ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง 

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรดิตถ์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

True ID NECTECT สถานีโทรทัศน์  PPTV HD๓๖ 

สถานี โทรทัศน์  ThaiPBS บริ ษัท Workpoint 

(ส่วนงานวัฒนธรรม คุณพระช่วย) 

และกลุ่มดินน้ํามัน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพ

พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม สื่ อ  Media Lab ระหว่ า ง  กอง ทุ นพั ฒนา สื่ อปลอด ภั ย   

และสร้างสรรค์ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยรังสิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ True ID 

NECTECT สถานีโทรทัศน์ PPTV HD๓๖ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS บริษัท Workpoint  

(ส่วนงานวัฒนธรรม คุณพระชว่ย) และกลุ่มดินน้ํามัน 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ประสานคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์    

ในการปรับแกไ้ข (ร่าง) บันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ดังนี้  

๒.๑ ในกรณีที่ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําแทนมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเป็น “นิติบุคคล”   

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จะต้องมีการมอบอํานาจ   

เป็นหนังสือให้ลงนามแทนมหาวิทยาลัยด้วย ในการนี้ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ   

ในการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จะต้องตรวจสอบ

อํานาจในการลงนามของทุกฝา่ยดว้ย 

๒.๒ ในกรณีที่ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี   

ซึ่งเป็นผู้มี อํานาจกระทําแทนมหาวิทยาลัยซึ่ งมีฐานะเป็น “นิติ บุคคล”  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะต้องตรวจสอบ
จํานวนผูล้งนามในบันทึกฯ ใหค้รบถว้นและระบุใหถู้กตอ้ง 

๒.๔ จากการตรวจสอบพบว่ามีการระบุรายชื่อมหาวิทยาลัย เช่น “มหาวิทยาลัยรามคําแหง”  

ไมถู่กตอ้ง จึงเห็นควรปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งกอ่นการลงนาม  

๑.หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 

เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   

ได้ดําเนินการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการ

วิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ระหว่าง 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร 

มห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษณ์  True ID NECTECT 

สถานีโทรทัศน์ PPTV HD๓๖ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS 

บริษัท Workpoint (ส่วนงานวัฒนธรรม คุณพระช่วย) 

และกลุ่มดินน้ํามัน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๓. มอบคณะวิทยาการจัดการ... 



-๒๕- 
 

๓. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี (ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แถลงนโยบายและถ่ายทอดวิสัยทัศน์การดําเนินงาน              

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อคณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้างาน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน             

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคณบดีได้นําเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะ เพ่ือเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัด       

สําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Super KPI) เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้ว 

ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้รวบรวมแผนยุทธศาสตร์จากคณะต่างๆ และได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ป ี(ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี 

(ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ป ี(ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี (ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

๒. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๓. มอบกองแผนงาน ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๒๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริหารงานวิจัย ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่       

ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เร่ือง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนา            

และส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา       

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย      

ผลิตผลงานวิชาการ ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ และผลงานสร้างสรรค์ ทั้งน้ี 

หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่

ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                   

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตท่ีมีผลการเรียน

ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิต                 

ที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริม      

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรกัษาการแทน การมอบอํานาจ

ให้ปฏิบั ติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน               

ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้หน่วยกฎหมาย ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน          

ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ 

และจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวที่ได้รับมอบหมาย เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  หน่วยกฎหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทน                  

การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ                 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๙- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบติัการแทน      

และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอํานาจ            

ให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง  ๆ          

ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว            

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน

สนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรท่ีมีการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา    

ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ           

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา    

ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการฝึกอบรม                   

และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์          

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๓๐- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน          

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์            

การพิจารณาทุนสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์              

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

จัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่หน่วยกฎหมาย ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ        

ในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ... ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการ

ตรวจสอบและจัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  หน่วยกฎหมาย จึงขอเสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ                 

ในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย      

ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ... ต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ         

ในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ...  

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๓๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “บทบาท วช.๕G และแนวทางการสนับสนุนทนุวิจยั” 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยแห่งชาติ           

ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  

ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี สืบเนื่องจาก การจัดตั้งกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียน

โครงสร้างระบบบริหารงานวิจัยในระดับชาติ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ            

ไปในทิศทางที่มีความเช่ือมโยง และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน QR Code ตั้งแต่บัดน้ี

จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานการเปล่ียนช่ือศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา เป็น ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

ทั้ งนี้  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒                

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปล่ียนช่ือหน่วยงาน 

จากเดิม ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา เป็น ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอเชิญคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ

ธรรมะสุขใจ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความกรุณาจากพระครูวินัยธร วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) นําสวดมนต์

บทมหาจักรพรรดิ และตอบปัญหาธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒            

ทั้งน้ี ศูนย์ให้คําปรึกษา กองกิจการนิสิต มีภารกิจด้านการให้บริการการให้คําปรึกษาและให้บริการ

ข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา พร้อมท้ังเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 

 

 
๖.๒.๔ รองอธิการบด.ี.. 



-๓๒- 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร รายงานข่าวสารผ่านระบบ Add News เผยแพร่บนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๖.๒.๔.๑ การเผยแพร่ข่าวสารด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๓๕ ข่าว   

๖.๒.๔.๒ การเผยแพร่ข่าวสารด้านบริการวิชาการ จํานวน ๓๘ ข่าว 

๖.๒.๔.๓ การเผยแพร่ข่าวสารด้านบริหาร จํานวน ๕๐ ข่าว 

๖.๒.๔.๔ การเผยแพร่ข่าวสารด้านผลิต จํานวน ๗๙ ข่าว 

๖.๒.๔.๕ การเผยแพร่ข่าวสารด้านวิจัย จํานวน ๑๗ ข่าว 

๖.๒.๔.๖ การเผยแพร่ข่าวสารด้านความเป็นสากล จํานวน   ๔ ข่าว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

พบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ           

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๖ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ         

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๖.๒.๖.๑ คุณสมบัติ 

๑) มีบัตรประจําตัวประชาชน 

๒) อายุ ๑๘ ป ีข้ึนไป 

๖.๒.๖.๒ ข้ันตอนการสมัคร 
๑) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

หรือจนกว่าสิทธิจะหมด โดยเลือก ๑ จังหวัดที่จะเดินทาง 

๒) รอรับ SMS ยืนยัน หลังจากลงทะเบียนไม่เกิน ๓ วันทําการ 

๓) ดาวโหลดแอพพลิเคชันเป๋าตัง เพ่ือรับสิทธิตามมาตรการ 
๔) เดินทางท่องเที่ยว และใช้จ่ายภายใน ๑๔ วัน หลังได้รับสิทธิ 

๓.๑) สิทธิที่ ๑ : ระบบจะจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ๑,๐๐๐ บาท 

๓.๒) สิทธิที่ ๒ : ใช้เงินเกิน ๑,๐๐๐ บาท รับเงินสูงสุด ๑๕% (ไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท) 

 

 

 

 

 

๖.๒.๖.๓ รับสิทธ.ิ.. 



-๓๓- 

๖.๒.๖.๓ รับสิทธิ 

๑) เป๋าตัง ช่อง ๑ สิทธิวงเงิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน เพ่ือซ้ือสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการ        

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ภายใน ๑๔ วัน หลังได้รับ SMS ยืนยันในจังหวัดที่เลือกไว้

ตอนลงทะเบียนเพียง ๑ จังหวัด 

๒) เป๋าตัง ช่อง ๒ ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ ๑๕ ของยอดชําระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

๔,๐๐๐ บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน) สําหรับการใช้จ่ายค่าอาหาร

และเครื่องด่ืม ค่าที่พัก หรือค่าซ้ือสินค้าท้องถิ่น (เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน 

ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันส้ินสุดมาตรการ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 

๖.๒.๗ รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) 

รายงานผลการผ่านการประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๖.๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางอังคณา  ปานเทือก) รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต                 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบาย               

ให้ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปีงบประมาณ                 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และประเมินความคุ้มค่า            

ของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มอบหมายให้กองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

(Unit Cost Model) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ซ่ึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แต่ละคณะ          

/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ บันทึกข้อมูลต้นทุนของแต่ละหน่วยงานในระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุน           

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost Model) เพ่ือให้กองคลังรวบรวมข้อมูลและดําเนินการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ โดยแสดงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร  

จําแนกตามรายคณะ/วิทยาลัย เพ่ือนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากร         

ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๓๔- 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


