
 

๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร.์.. 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน 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. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล) แทน 

๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 

๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 

๑๒. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก) แทน 
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๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์)   

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๐. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายสันติ  ศิริคชพันธุ์) แทน 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

๒๗. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

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. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๓. ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. นางอังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๖. นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์ 

๗. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๘. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๙. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๐. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑๓. นางวรรณิภา  เหล็กสิงห์ หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้ 

๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๑๕. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารน้ําดื่ม 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธ.ิ.. 
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๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๗. นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ หัวหน้างานธุรการ 

๑๘. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๙. นางสาวอัญชลี  อุดใจ นักวิชาการศึกษา 

๒๐. นายสมพงษ์  จันทร์พิมพ์ นักวิชาการศึกษา 

๒๑. นายนันทวัฒน์  เมืองช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒๒. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒๓. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๔. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๕. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๖. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๗. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ท่าน คือ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ 

(คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม) 

๒. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมบันทึกภาพนิ่งเพ่ือประกอบรายงานประจําปี ๒๕๖๒ 

ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสตูดิโอ งานประชาสัมพันธ์ 

กองกลาง ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช้ัน ๒๒ อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือบริหารการจัดการการประหยัดไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยพะยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากเดิม ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็น ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๓ ซ่ึงกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับนิสิตพิการเข้าศึกษา และประสงค์ขอรับ

การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดส่งประกาศของสถาบัน เรื่อง นโยบาย 

หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษา ประจําการศึกษา ๒๕๖๓ ไปยังกระทรวงฯ ภายในวันศุกร์ที่ 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเดินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 
กองพัฒนาคุณภาพ... 



-๖- 
 

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ                 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ     

ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ

นิสิตพิการ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ประสานกองบริการการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และดําเนินการในส่วน           

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ 

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่         

๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าตอบแทนในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหาร           

จัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา                 

โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังน้ี 

จากเดิม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อัตราวันละไม่เกิน ๓๐๐ บาท 

เป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทําการ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ  

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้... 



-๗- 
 

  ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเดินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี                 

และปริญญาโท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน               

การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน               

การบริหารจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน           

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานด้านการสอนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่น 

ทุ่มเท เสียสละ ทําประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ     

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น

ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒   

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบการกําหนดให้มีตราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชียงราย 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่วิทยาเขตเชียงราย ได้ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชียงราย เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์

ของส่วนงาน ทั้งนี้ หน่วยกฎหมายได้ดําเนินการตรวจสอบข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว เห็นว่าตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๓ วรรคแรก             

ได้บัญญัติไว้ว่า “มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย           

หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ซ่ึงเป็นส่วนงานอ่ืน ตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอใช้ตราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาจกําหนด         

ให้มีตราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชียงรายได้โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย นั้น 

  หน่วยกฎหมาย จึงขอความเห็นชอบการกําหนดให้มีตราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชียงราย 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบการกําหนดให้มีตราสัญลักษณ์วิทยาเขตเชียงราย ต่อไป 

 

 

 มต ิที่ประชุม... 



-๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการกําหนดให้มีตราสัญลักษณ์ วิทยาเขตเชียงราย 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ โดยที่ประชุมมีมติกําหนดให้ทุกคณะใช้ตราสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเป็นตราสัญลักษณ์ของคณะ โดยให้กําหนดตัวอักษรของวิทยาเขตเชียงราย 

บริเวณด้านล่างตราสัญลักษณ์ต่อไป     

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ อว ๗๓๓๔/๑๑๒๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒                 

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของหลักสูตร              

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์      

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

อนุมัติยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของหลักสูตร              

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์      

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการยกเลิกการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์          

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

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

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ  

ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย   

แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

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  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

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 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐... 



-๑๑- 
 

- 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 ในการประสาน

การส่งคืน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้าน

น้ําจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒน

หัตถศิลป์ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ําจวง ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

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   

ในการนัดหมายการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง  

ความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

ในเครือเทา – งาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ณ  ว รัญญา รีสอ ร์ท  อํ า เภอ ภู เ รื อ  จั งหวั ด เลย  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 
 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔... 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล 

จํากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย   

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด  

กับมหาวทิยาลัยพะเยา     

๒. มอบกองบริหารงานวจิัย เสนอลงนามบันทกึขอ้ตกลงดงักลา่ว กอ่นประสานสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ ระหว่างดํ าเนินการของกองบริหารงานวิ จัย  

ในการจัดทําบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เรื่อง การสนับสนุน การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรม

ของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา  

เมดิคอล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัย

และพัฒนาวิ ทยาศาสต ร์ และ

เทคโนโลยปีอ้งกันประเทศ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีอ้งกันประเทศ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว   

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการเสนอลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่ า ง  สถา บั น เทค โน โลยี ป้ อ ง กั นปร ะ เทศ  

กั บมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  ว่ าด้ วยความ ร่ วม มื อ  

ด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทกึ... 



-๑๓- 
 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็น

ส ถ า นพ ย า บ า ล ที่ สํ า นั ก ง า น

ปร ะ กั นสั ง คม กํ าหนด ในการ

ให้บริการส่ ง เสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ ( ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนด ในการใหบ้ริการสง่เสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานหน่วยกฎหมาย   

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว  และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามบันทึกความร่วมมือการ

ร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด  

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง

สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์   

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน  

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การพิ จารณาทุนสนั บสนุ นการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองสํ าหรับบุคลากร   

ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ .  ๒๕๖๒  ตามข้อเสนอแนะ   

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนออธิการบดี  

ลงนามตอ่ไป 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการประสานการตรวจสอบ

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์   

การพิจารณาทุนสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนา

ตนเอง สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กับหนว่ยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งดําเนินการ

นําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖... 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทกึขอ้ตกลง เรื่อง การสง่มอบ

ผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ  

การดําเนินการโครงการส่งเสริม  

ใหบุ้คลากรวจิัยในสถาบัน อุดมศกึษา

ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อ

แกไ้ขปัญหา และเพิ่มขดีความสามารถในการผลติให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัย

พะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ทราบตอ่ไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗... 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ อาจารย์

ประจํารายวชิา ๑๔๒๔๖๒ ภาษาจนีธุรกจิ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๒๔๖๒ ภาษาจีนธุรกิจ  

กลุ่มที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา  

ของนางสาวหทัยรัตน ์ ผาเนตร รหัสนิสิต ๕๘๐๕๑๕๒๖ จากเดมิ C+ แกไ้ขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ ด้วยวาจา  

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง การดําเนินการกรณีการรายงาน  

ผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ  

ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศศิธร  นุริตมนต์ 

ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว  

๔.๑.๒ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขผลการศึ กษา  

กรณี นายเชาวน์  ปอแก้ว อาจารย์

ประจํารายวิชา ๒๒๗๔๙๒ โครงงาน

วศิวกรรมซอฟแวร์ ๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเชาวน์  ปอแก้ว อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๗๔๙๒ โครงงานวิศวกรรม

ซอฟแวร์ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา  

ของนายศริชัช  มีใจด ีรหัสนิสิต ๕๘๐๒๒๑๗๕ จากเดมิ U แกไ้ขเป็น S  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน นายเชาวน์  ปอแก้ว   

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกนิกวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการแก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๒๒๗๔๙๒ 

โครงงานวิศวกรรมซอฟแวร์ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนายศิรชัช  มีใจดี 

รหัสนิสิต ๕๘๐๒๒๑๗๕ จากเดมิ U แกไ้ขเป็น S 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการว่ากล่าวตักเตือน นายเชาวน์  ปอแก้ว  

ดว้ยวาจา 

๔.๒ ขออนุมัต.ิ.. 



-๑๖- 
 

๔.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

กรณี นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต 

นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว และ

นางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๐๐๑๒๐๔ 

ภาษาอังกฤษกา้วหนา้ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให ้นางสาวจุมพศิตรา  ผูกจติ นางสาวเยาวรัตน ์ เม็งขาว และนางสาว                    ธรณ์

ธนนัณท ์ ไชยวงคษ์า อาจารยผ์ูส้อนประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สง่ผลการศกึษาล่าชา้ ใน

รายวิชา ๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า กลุ่มที่ ๒๗๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี

การศกึษา ๒๕๖๑ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต นางสาว  

เยาวรัตน์  เม็งขาว และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา ด้วยวาจาและรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณี การรายงานผลการศึกษานิสิต  

เกนิกวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจุมพิศตรา  ผูกจิต 

นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว และนางสาวธรณ์ธนนัณท์  

ไชยวงคษ์า ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน และ

ขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ

มหาวทิยาลัยครุศาสตร์ไหห่นาน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนและขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจนี ระหวา่งมหาวทิยาลัยพะเยา และมหาวทิยาลัยครุศาสตร์ไหห่นาน 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

๑. คณะศลิปศาสตร์ รับทราบมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา เ รื่อง  

การจัดการเรียนการสอนและแผนการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย  

ครุศาสตร์ไห่หนาน เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพจิารณาอนุมัต ิเมื่อวันอาทติย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การวิเคราะห์ C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต 

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ต่อคุณภาพของบัณฑติ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพ   

ของบัณฑติ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย กระตุ้นให้มีการประเมินเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑติ และมอบผูร้ับผดิชอบดําเนนิงานในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ตามมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัต.ิ.. 



-๑๗- 
 

๖.๑.๑ ขออนุมัติย้ายสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย 

มหาวิทยาลั ยพะเยา  ไปสั ง กัด  

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ โอนย้าย หน่วยธาลัสซี เมีย จากหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี    

ไปเป็นหน่วยงาน ระดับงาน ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตัง้แตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒. อนุมั ติ โอนย้ ายสั ง กัดพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ  จํ านวน  ๕  ราย  

จากเดิมสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดหน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้น

ไป โดยมรีายนาม ดังนี้ 

๒.๑ นางสาวภาวิณี   ชาวน่าน  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญช ี

๒.๒ นางสาวขวัญฤด ี  มหิงษา   ตําแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๓ นางสาวอรุณ ี  ปิงยศ ตําแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ 

๒.๔ นางวรรณวภิา   แสงศรีจันทร์ ตําแหนง่   นักเทคนคิการแพทย์ 

๒.๕ นางลัดดา   ค้าโค ตําแหนง่   คนงาน 

๓. อนุมัติโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิงบประมาณ ภาระผูกพัน รายได้ ของหน่วยธาลัสซีเมีย  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศูนย์การแพทย์  

และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

๔. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการปรับโครงสร้าง  

และหน่วยงานภายในระดับงาน เ พื่ อให้สอดคล้องกับการดํ า เนินงานของ  

ศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาตอ่ไป  

๕. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

เสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติ

การยา้ยสังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

 

๑.กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียด

การย้ายสังกัดของบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เสนอต่อ   

ที่ ประ ชุ มคณะกรรมการบ ริหารงาน บุคคล

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้าย

สังกัดของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง เรียบร้อยแล้ว 

๒. หนว่ยธาลัสซเีมยี รับทราบมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๓. อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลั ยพะเยา  ในการป รับ โครงส ร้ า ง  

และหน่วยงานภายในระดับงาน เพื่อให้สอดคล้อง  

กับการดําเนินงานของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาต่อไป 

๖.๑.๓ ขออนุมัต.ิ.. 



-๑๘- 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติยกเลิกการลงทะเบียน 

และเปลี่ยนแปลงสถานะนิสิต กรณี 

นายธนกร  ศรีโรจน ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลง  

สถานะนสิติ กรณี นายธนกร  ศรีโรจน ์ดังนี้ 

๑. ให้เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนิสิตดังกล่าว 

จาก ลงทะเบียนเรียน เป็น ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต และให้นิสิตชําระเงิน

คา่ลงทะเบยีนรักษาสภาพนิสิต จํานวน ๓๑๐ บาท 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ดําเนนิการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ในสว่นที่เกี่ยวขอ้ง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ ( ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 

สถาบันวิ จั ยวิ ทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

และมหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) และมหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการ

เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประเมิน

ระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ ( ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ รื่อง การประเมิน  

ระดับอาจารยม์ืออาชพี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว  

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยาดังกลา่ว ก่อนนําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 
 

 

กองบริการการศกึษา ไดด้ําเนนิการปรับแกไ้ขและประสาน

หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และนําเสนออธกิารบดลีงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ... 



-๑๙- 
 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการ

เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย

พะเยา ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

และมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  

ในมหาวทิยาลัยพะเยา ระหวา่งการไฟฟา้สว่นภูมิภาค และมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่ งแวดล้อม  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดั งกล่ าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการนัดหมายลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการ

เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง

ดําเนินการประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๗ ขออนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

และภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติ

ปริญญา และเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพิ่มเตมิ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

และภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา 

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น  

๙๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ ผูส้ําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๖ ราย 

 ระดับปริญญาโท จํานวน    ๖ ราย 

๑.๒ ผูส้ําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๘๓ ราย 

 ระดับปริญญาตรี จํานวน  ๗๙ ราย 

 ระดับปริญญาโท จํานวน     ๔ ราย 

๑.๓ ผูส้ําเร็จการศกึษา ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๓ ราย 

 ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๓ ราย 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา และเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพิ่มเติม เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๒๐- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองแผนงาน ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน                 

ของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเภท สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อ้างถึงตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม                 

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรม                 

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว            

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้คะแนนรวม ๘๗.๒๑ ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา และจํานวนรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา    

ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคล                 

เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่๕.๔... 



-๒๑- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร                

ของสภามหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            

ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ หลักสูตร                 

คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ               

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณี

ของอาจารย์พิเศษ 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอช้ีแจงแนวปฏิบติั

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ          

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีกําหนด                 

ให้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบ          

รายวิชานั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล            

ในรายวิชาดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจํา                 

ให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ         

กอปรกับอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ                 

ในการกํากับดูแลรายวิชาในหลักสูตรให้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของนักศึกษา                

ที่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจําเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก

มากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดําเนินการได้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมี

อาจารย์ประจําร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา... 



-๒๒- 

ของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการดําเนินการที่สอดคล้อง           

ตามเจตนารมณ์ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘                

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด      

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕๖ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือ              

ตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน ๗๑๕,๐๙๖,๑๐๓.๕๙ บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านเก้าหมื่นหกพันหน่ึงร้อย

สามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๗๐๑,๐๒๑,๗๖๒.๗๙ บาท             

(เจ็ดร้อยหนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่๖... 



-๒๓- 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒                   

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัล

นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเข้ารับรางวัล                 

นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๑ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา                 

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                 

ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

  ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๑           

โดยมอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร  

มหาวิทยาลัยพะเยา  

  ๒. มอบกองบริหารงานวิจัย จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก       

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี  ๒๕๖๑ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

  ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

ข้ันตอน และวิธีการการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ             

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการการคัดเลือกรางวลั   

นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๒๔- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการ

คัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย นําเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป            

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและ

นโยบายการบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                     

๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาทบทวน

หลักการและนโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลัง จึงได้ดําเนินการจัดทํา 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒                 

โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ               

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ถือปฏิบัติกับรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) เป็นต้นไป ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย                 

ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองคลัง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบาย            

การบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา    

พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน                   

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 



-๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือปรับลําดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเลือก

กลุ่มวิชาเรียน ดังนั้น นิสิตจึงควรเรียนรายวิชาเอกบังคับซ่ึงเป็นวิชาพ้ืนฐานก่อนการเลือกเรียนรายวิชา              

กลุ่มวิชาเอกเลือก โดยการขออนุมัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่าง  ๆเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓๖ (๔/๒๕๖๒) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒      

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ            

การปรับแผนการศึกษาดังกล่าว และมอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. ย้ายรายวิชา ๑๙๑๓๐๑ การดําเนินงานพัฒนาสังคม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา ๑๙๑๓๐๕ การวางแผนและการประเมินโครงการ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีท่ี ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๓. ย้ายรายวิชา ๑๙๑xxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จํานวน ๒ รายวิชา จาก ช้ันปีที่ ๓                   

ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง                  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๑๙๑๓๐๑ การดําเนินงานพัฒนาสังคม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชา... 



-๒๖- 

๒. ย้ายรายวิชา ๑๙๑๓๐๕ การวางแผนและการประเมินโครงการ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีท่ี ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๓. ย้ายรายวิชา ๑๙๑xxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จํานวน ๒ รายวิชา จาก ช้ันปีที่ ๓                   

ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบปรับแผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๙๑๓๐๑ การดําเนินงานพัฒนาสังคม ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๙๑๓๐๕ การวางแผนและการประเมินโครงการ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๓ ย้ายรายวิชา ๑๙๑xxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จํานวน ๒ รายวิชา จาก ช้ันปีที่ ๓                   

ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐิมา  มากชู อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผน การจัดทําและการประเมินโครงการ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง                

กรณี นางสาวณัฏฐิมา  มากชู อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคม มีความประสงค์ขอแก้ไข                 

ผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผน การจัดทําและการประเมินโครงการ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนายรัฐพงษ์  ศรีเมือง รหัสนิสิต ๕๙๒๑๐๔๓๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ ทั้งน้ี 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อ                 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗ (๕/๒๕๖๒)                 

เมื่อวันพุธที ่๔ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนมุัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๑๓๐๒ 

การวางแผน การจัดทําและการประเมินโครงการ กลุ่มที่ ๑ ของนิสิตรายดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา       

เกิดความผิดพลาดของผู้สอนเองที่มิได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งรายงานผลการศึกษา จึงทําให้               

ผลการศึกษาที่นิสิตจะได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา นางสาวณัฏฐิมา  มากชู 

อาจารย์ผู้สอนประจาํสาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๒๗- 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                   

ได้ดําเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงาน

ผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ                

ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในการกรอกคะแนน                    

ของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์        

ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐิมา  มากชู รายวิชา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผน            

การจัดทําและการประเมินโครงการ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) 

ของนายรัฐพงษ์  ศรีเมือง รหัสนิสิต ๕๙๒๑๐๔๓๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิมา  มากชู ด้วยวาจา

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด         

การแก้ไข ผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐิมา  มากชู อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๔๑๓๐๒ การวางแผนการจดัทาํ

และการประเมินโครงการ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)            

แก้ไขผลการศึกษาของนายรัฐพงษ์  ศรีเมือง รหัสนิสิต ๕๙๒๑๐๔๓๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิมา  มากชู ด้วยวาจา 

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต       

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขอหารือ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน          

ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการคัดเลือกบุคลากร         

สายสนับสนุนเพ่ือเป็นตัวแทนในการเสนอช่ือคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ       

ปขมท. ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(ปขมท.) จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้     

ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงาน                 

อันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา และประเทศชาติในด้านต่าง  ๆจํานวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบริหาร        

ด้านวิชาชีพ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และลูกจ้างดีเด่น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้เป็นตัวอย่างอันดี               

แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตร ในวันประชุม

วิชาการ ปขมท. ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอหารือ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร

สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ          

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ข้อหารือ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. 

ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน

ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 



-๒๙- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เร่ือง ขอพิจารณา

การเปล่ียนช่ือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปล่ียนช่ือ                 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จาก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็น                 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบเปล่ียนช่ือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์        

จาก คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบเปล่ียนช่ือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จาก คณะวิทยาการจัดการ                   

และสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเปล่ียนช่ือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จาก คณะวิทยาการจัดการ                 

และสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พิจารณาปรับช่ือย่อคณะ (ภาษาอังกฤษ) 

พร้อมทั้งแนบเอกสารมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ           

และสารสนเทศศาสตร์ ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖... 



-๓๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่ในการจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๙ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๙            

ในระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพญางําเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับ

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน                 

และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มี

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอาหารสุขภาพสู่สาธารณะ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย                 

ที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก้ชุมชนและสังคม ทั้งน้ี 

ในช่วงเวลาการจัดโครงการดังกล่าว หอประชุมพญางําเมือง อยู่ในช่วงการเตรียมสถานที่ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๑ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขออนุมัติใช้สถานที่ในการจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย        

ครั้งที่ ๙ ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และอาคารเรียนรวม (CE) บางส่วน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

อนุมัติใช้สถานที่ในการจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๙ ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 

(ปวง ธมฺมปญฺโญ) และอาคารเรียนรวม (CE) บางส่วน ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติใช้สถานท่ีในการจัดโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๙ ณ อาคาร ๙๙ ปี 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และอาคารเรียนรวม (CE) บางส่วน 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ประสานกองบริการการศึกษา เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗... 



-๓๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติย้ายหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สังกัด         

คณะวิทยาศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้บูรณาการการดําเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริม               

และผลักดัน ให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นํา    

ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ รวมถึงการรวมหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ ให้สังกัดกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากบริบท และพันธกิจต่างๆ ของหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหน่วยที่มุ่งเน้นการทําวิจัย               

การสรรหาทุนวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร          

ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายใน                 

และภายนอกประเทศ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติย้ายหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สังกัด                 

คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปตามศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ         

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรึกษาและผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และนวัตกรรม และผู้อํานวยการหนว่ยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

อนุมัติย้ายหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงาน ตรวจสอบการขอย้ายหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์             

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘... 



-๓๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ           

การดําเนินการรับสมัครและการบริหารเงินค่าสมัครในการดําเนินการ                  

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่          

๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการรับสมัครและการบริหารเงินค่าสมัครในการดําเนินการรับสมัครบุคคล                 

เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการรับสมัคร และการบริหารเงิน          

ค่าสมัครในการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับท่ี ๒) และมอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลางนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ             

การดําเนินการรับสมัคร และการบริหารเงินค่าสมัครในการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการรับสมัคร และการบริหาร        

เงินค่าสมัครในการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา    

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการรับสมัคร              

และการบริหารเงินค่าสมัครในการดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน          

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 



-๓๓- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่          

๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าตนเอง ระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระหว่าง

นิสิตกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบกองบรกิารการศึกษา หารือ หน่วยกฏหมายอีกครัง้ 

กรณี ผู้ลงนามในฐานะ “ผู้รับโอนลิขสิทธิ์” ให้ระบุรองอธิการบดีเป็นผู้ปฏิบัติการแทน/

รักษาการแทน เป็นผู้ลงนามได้หรือไม่อย่างไร  

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ แล้ว มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกลางนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยกฎหมายแจ้งว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบอํานาจให้รองอธิการบดี                 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) ปฏิบัติการแทนอธิการบดี                

โดยให้มีอํานาจลงนามในสัญญาลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าตนเอง ระหว่างนิสิตกับ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวไว้ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๓๘๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ กองบริการ

การศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระหว่างนิสิต            

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระหว่างนิสิต                 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) สัญญาลิขสิทธิ์ วิทยานิพนธ์และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 



-๓๔- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง 

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                 

ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูง                 

ทั้งความรู้และทักษะปฏิบตั ิเป็นบัณฑิตพรอ้มใช้ทีส่ามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา (Ready To Work)        

และพัฒนากําลังคนในวิชาชีพดิจิทัลให้มีสมรรถนะระดับสากล โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้

ความสามารถในระดับสากล ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New S - Curve) 

อีกทั้งเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย             

เพ่ือให้สอดคล้องต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเดิม                 

ไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ที่ขับเคล่ือนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand ๔.๐ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการ

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง               

ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑... 



-๓๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงาน ประสานหน่วยกฎหมายถึงแนวทาง             

การดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้พิจารณาจากข้อกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้ว            

เห็นว่าการดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานตามภารกิจพิเศษเฉพาะภายในส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ต้องได้รับ          

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย)                 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ          
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒... 



-๓๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติการจัดการการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่          

๘/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที ่๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการในลักษณะอ่ืน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา            

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการ  

การศึกษาปรับแก้ไข และประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติการจัดการการศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการการศึกษา          

ในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการ

การศึกษาในลักษณะอ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนเสนอ
อธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓... 



-๓๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด

อัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ 

รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             

เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก                   

เขตภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก            

เขตภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่าย           

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ปรับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าว โดยทําตารางเปรียบเทียบระหว่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด

อัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          

ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก 

เขตภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว               

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๔... 



-๓๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม

การสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ศูนย์ภาษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร   

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการ

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม

การสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ              

ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ

วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน           

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๕ เรื่อง ขอหารือ (ร่าง) โครงการ UP CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองกลาง ได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการ UP CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม         

เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียน                 

ในถิ่นทุรกันดาร ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม

โรงเรียน ในวันศุกร์ที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

ทั้งน้ี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ลงพ้ืนที่สํารวจส่ิงที่โรงเรียนขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือ                 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการดําเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น  

  กองกลาง จึงขอหารือ (ร่าง) โครงการ UP CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๓๙- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ข้อหารือ (ร่าง) โครงการ UP CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้ดําเนินการเปล่ียนช่ือโครงการ จาก โครงการ UP CSR เสริมสร้างความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เป็น โครงการ UP CSR สู่ UP CSV โดยกําหนดจัดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินโครงการ UP CSR สู่ UP CSV            

ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบเงินรางวัลในการประกวดแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ            

ในการสนับสนุนเงินรางวัล เพื่อพัฒนาต้นแบบผลงานสําหรับทีมนิสิต

ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประกวดแข่งขันโครงการเส้นทาง

สู่นวัตวณิชย์ (Research to Market ๒๐๒๐ : R๒M ๒๐๒๐)  

สรุปเรื่อง 

  ด้วยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการดําเนินโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 

(Research to Market ๒๐๒๐ : R๒M ๒๐๒๐) ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกระทรวง             

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย                 

นําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพมาศึกษาแผนธุรกิจและนําเสนอแผนธุรกิจโดยนิสิต โดยเน้นผลิตภัณฑ์                

ที่มีความต้องการของตลาด และมีการใช้นวัตกรรมที่ชัดเจน และจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันคัดเลือก

ทีมนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน R๒M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ซ่ึงทีมที่ผ่านการคัดเลือก            

เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยสถาบันนวัตกรรม                 

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยข้ึน เม่ือวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรม

เชิงพาณิชย์ จึงขอความเห็นชอบเงินรางวัลในการประกวดแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และนําต้นแบบผลงานร่วมจัดบูท

แสดงผลงานในการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 

ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 

(Research to Market ๒๐๒๐) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (โดยทําสัญญารับทุน

จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๔๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             

ให้ความเห็นชอบเงินรางวัลในการประกวดแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ ในการสนับสนุนเงินรางวัล เพ่ือพัฒนาต้นแบบ

ผลงานสําหรับทีมนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประกวดแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 

(Research to Market ๒๐๒๐ : R๒M ๒๐๒๐) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบเงินรางวัลในการประกวดแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ ในการสนับสนุนเงินรางวัล            

เพ่ือพัฒนาต้นแบบผลงานสําหรับทีมนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประกวดแข่งขัน

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market ๒๐๒๐ : R๒M ๒๐๒๐)  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน           

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานสถิติการให้คําปรึกษา ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต 

ได้มีภารกิจด้านการให้บริการการให้คําปรึกษาและให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา พร้อมทั้ง

เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รายงานข้อมูล University of Phayao in World University Rankings 

(UP Ranking) และข้อมูลการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

และการปฏิรูปอุดมศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่เวที          

การจัดอันดับระดับชาติและระดับนานาชาติ (University Ranking) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการบริหารงานวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 

The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการจัดทํา Sustainable 

Development Goals จํานวน ๕ Goals ดังน้ี 

๖.๓.๒.๑ Goals ๔  : Quality Education 

๖.๓.๒.๒ Goals ๙  : Industry , Innovation and Infrastructure 

๖.๓.๒.๓ Goals ๑๑  : Sustainable Cities and Communities 

๖.๓.๒.๔ Goals ๑๓  : Climate Action 

๖.๓.๒.๕ Goals ๑๗  : Partnerships for the Goals 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๓ รองอธิการบด.ี.. 



-๔๑- 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๓.๑ รายงานระบบสารสนเทศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาวะการมีงานทํา ตรวจสอบ

รายช่ือ แจ้งลําดับที่ และยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงการประเมิน

หลักสูตร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกําหนดการ สถานที่ฝึกซ้อม คู่มือการฝกึซ้อม            

คู่มือการแต่งกาย ข้ันตอนการยื่นเอกสารขออ่านคํานําหน้าชื่อ และข้ันตอนการยื่นเอกสาร

ขอเล่ือนรับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดใช้งานระบบฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๒ กําหนดการโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเย่ียมชมมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนอง New-S-Curve             

(UP and manpower development for new S-Curve)” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้อง UB๐๐๒ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี ในวันจันทร์ที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น 

ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา (ธีมคาวบอย) 

๖.๓.๓.๓ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ TOOL FOR QUALITY หมวด ๑ การนําองค์การ โดยรองคณบดี 

ด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์             

นพ.อนวัช  วิเศษบริสุทธิ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT ๑๒๔๗) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 

๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๔.๑ รายงานการจัดเตรียมงานด้านตกแต่งอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะยา ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้ดําเนินการจัดเตรียมงานและความพร้อมการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ 

๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 ๖.๓.๔.๒ คําสั่ง... 



-๔๒- 

๖.๓.๔.๒ คําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซ่ึงได้มีกําหนดการระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๕ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันเดิน – ว่ิงมาราธอน เพ่ือการกุศล 

“PHARMA RUN ๒๐๑๙ @KWAN PHAYAO” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ ๒,๐๐๐ คน 

 

๖.๓.๖ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งการเช่ือมต่อระบบบริการการศึกษาข้อมูลหนังสือและหน้ีสินคงค้าง

ของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ซ่ึงกองบริการการศึกษาจะไม่บันทึกข้อมูลการสําเร็จการศึกษา

ให้กับนิสิตที่มีข้อมูลหนังสือและหน้ีสินคงค้าง ณ วันที่ตรวจสอบข้อมูลสําเร็จการศึกษา หากศูนย์บรรณสาร

และการเรียนรู้ ดําเนินการบันทึกข้อมูลหนังสือและหน้ีสินคงค้างภายหลังจากท่ีกองบริการการศึกษา

ดําเนินการบันทึกการสําเร็จการศึกษาให้กับนิสิต ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้จะต้องดําเนินการ

ติดตามนิสิตเพื่อคืนหนังสือและชําระหนี้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๗ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายนันทวัฒน์  เมืองช้าง) รายงานผลการดําเนินงานการสร้างกลุ่มอีเมล์

และการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย

ให้ดําเนินการสร้างกลุ่มอีเมล์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร           

ในกลุ่มผู้บริหารให้มีความหลากหลายและสะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง

มอบหมายให้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเพิ่มการจัดหมวดข้อมูลข่าวสาร           

ทั้งหมวดข่าวเด่นของมหาวิทยาลัย หมวดรางวัลและความภาคภูมิใจ และหมวดผลงานวิจัย ฯลฯ 

เพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 




