
 

๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร.์.. 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๑ เดือนกันยายน 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. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๗. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์) แทน 

๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม) แทน 

๑๒. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 
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๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี) แทน 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) 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 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า) แทน 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

๒๗. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) 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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ําเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นางอังคณา  ปานเทือก  ผู้ช่วยอธิการบดี 

๖. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 

๗. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๘. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

๙. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๑๐. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๑๑. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

๑๒. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๓. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

๑๕. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๑๗. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารน้ําดื่ม 
๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธ.ิ.. 
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๑๘. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๙. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 

๒๐. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๓. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๔. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๕. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินสํารวจพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรและความอยู่รอกของมนุษยชาติ ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ 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 กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  

กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคม มีความประสงค์ขอแก้ไข                

ผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

๑. นายกิตติพงศ์ ยังมูล   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๘๓๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 

๒. นายณัฐวุติ จิตใหญ่   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๔๙๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๓. นางสาวสุทธิดา วงศ์ช่าง   รหัสนิสิต ๖๑๕๑๐๐๙๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

  ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไข                 

ผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 

๓๕ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการขออนุมัติแก้ไข           

ผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มที่ ๑ ของนิสิตจํานวน             

๓ รายดังกล่าว และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาดังกล่าวให้การและเอกสารประกอบคําให้การว่า มีนิสิตได้รับผลการเรียนเป็นค่าระดับข้ัน F จํานวน                

๓ ราย อันเป็นผลมาจากนิสิตท่ีไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรหัสนิสิตของตนเองก่อนส่งให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซ่ึงผู้สอนได้ช้ีแจงในช้ันเรียนแล้วว่าให้นิสิตกรอกข้อมูลช่ือและรหัสนิสิตให้ถูกต้อง                 

โดยจะยึดเป็นข้อมูลหลักในการกรอก ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวกในการให้คะแนน เพราะรายวิชาน้ีมีจํานวนผู้เรียน

ค่อนข้างมาก (๓๒๗ ราย) โดยก่อนการส่งรายงานผลการศึกษาให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ผู้สอนได้แจ้ง

นิสิตตรวจสอบคะแนนแล้ว นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการ        

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด                

การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีดังกล่าว เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์        

และสังคมศาสตร์ ไม่ได้พิจารณาความผิดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. กรณีดังกล่าว ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือไม่ เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์           

และสังคมศาสตร์ ไม่ได้พิจารณาความผิดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว                 

(ทั้งนี้ หากเป็นความผิดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรก) 

๒. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล รายวิชา ๑๙๑๑๐๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑       

(AEC) ของนิสิตจํานวน ๓ ราย ดังน้ี  

๒.๑ นายกิตติพงศ์ ยังมูล   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๘๓๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 

๒.๒ นายณัฐวุติ จิตใหญ่   รหสันิสิต ๖๑๒๑๒๔๙๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๒.๓ นางสาวสุทธิดา  วงศ์ช่าง   รหัสนิสิต ๖๑๕๑๐๐๙๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑       

(AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจํานวน ๓ ราย ดังน้ี  

๑.๑ นายกิตติพงศ์ ยังมูล   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๘๓๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 

๑.๒ นายณัฐวุติ จิตใหญ่   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๔๙๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๑.๓ นางสาวสุทธิดา  วงศ์ช่าง   รหัสนิสิต ๖๑๕๑๐๐๙๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็น กรณี การแก้ไขผลการศึกษาของ              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์           

และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี) แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมเวียนคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง 

พิจารณาการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต      

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี) แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตร       

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนมุติั

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี) แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตร

ปริญญาตรี ๔ ปี) แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา

สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา    

ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี)           

แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐       

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี) แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป      

 

 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่าง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี) แขนงวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมเวียนคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา       

และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการขอ    

อนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ที่ประชุมได้พิจารณาการขอ      

อนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรี ๒ ปริญญา ดังน้ี 

๑.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร                 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สําหรับนิสิต

รหัส ๕๙) ดังนี้  

 ๑.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

 ๑.๑.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาต้น                

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๒ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สําหรับนิสิต       

รหัส ๖๐) เป็นต้นไป ดังน้ี  

 ๑.๒.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีท่ี ๓                

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

 ๑.๒.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาต้น 

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

กองบริการการศึกษา... 



-๙- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ     

ปริญญาตรี ๒ ปริญญา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สําหรับนิสิตรหัส ๕๙) ดังน้ี 

๑.๑  ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๒. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สําหรับนิสิตรหัส ๖๐) เป็นต้นไป ดังน้ี 

๒.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีที่ ๓                

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

๒.๒  ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ดังน้ี 

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สําหรับนิสิตรหัส ๕๙) ดังน้ี 

๑.๑  ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๒. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สําหรับนิสิตรหัส ๖๐) เป็นต้นไป ดังน้ี 

๒.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีที่ ๓                

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

๒.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย      

 

 มต ิที่ประชุม... 



-๑๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา การจัดการเรยีนการสอน หลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี ๒ 

ปริญญา ดังนี้ 

๑.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๕๕ 

(สําหรับนิสิตรหัส ๕๙) ดังน้ี 

๑.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีที่ ๓                 

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๑.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๒.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖๐            

(สําหรับนิสิตรหัส ๖๐) เป็นต้นไป ดังน้ี 

๒.๑.๑ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๒๑๕ อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จาก ช้ันปีที่ ๓                

ภาคการศึกษาปลาย ไปไว้ ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

๒.๑.๒ ย้ายรายวิชา ๓๒๒๓๐๙ บทนําเวชศาสตร์คลินิก ๒ จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น       

ไปไว้ ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ           

ในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการ         

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีพระบรมราชโองการ      

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา         

รวม ๑๕ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สืบเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ       

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละครั้ง

ให้อธิการบด.ี.. 



-๑๑- 
 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง ซ่ึงให้มีอํานาจหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม       

ที่จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

  ๑.  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

  ๒. ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ 

  ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

  ๔. คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซ่ึงเลือกกันเอง 

จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 

  ๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์  ซ่ึงเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา โดยอาจแต่งตั้ง    

ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ       

ในคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรืออธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากําหนดกลุ่มความเช่ียวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย         

ผู้ทรงคุณวุฒิ และจํานวนในแต่ละกลุ่มแล้วแจ้งให้ส่วนงานตามข้อ ๗ เสนอช่ือตามกลุ่มและจํานวนตามที่กําหนด 

  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอให้เสนอรายช่ือ           

ผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ    

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวนอย่างน้อยสองช่ือ 

  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงและยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทนที่บุคคลดังกล่าว         

หรือกรรมการไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ด้วยเหตุอ่ืนใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

  กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                 

ตามความในข้อ ๕ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา        

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ          

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๕ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ  

(อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ 

(รองประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ 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  

ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์   

ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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  

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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 

มหาวิทยาลัยมหิดล... 



-๑๔- 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย   

แม่ ฟ้ าหลวง มหาวิ ทยาลั ยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้ าหลวง  มหาวิทยาลั ยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- 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 ขอพิจารณา... 



-๑๕- 
 

๖.๒.๕ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร 

ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ค ณ บ ดี   

ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  

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 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 ครั้งที่ ๑๑... 



-๑๖- 
 

- 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 

ในเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง   

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

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ก่อน

ประสานสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอ

สภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 
 

- 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

ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย   

ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ .ศ .  ๒๕๖๒  เ รียบร้อยแล้ว  พร้อมทั้ งประสาน  

การตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

กับหน่วยกฎหมาย และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓... 



-๑๗- 
 

- 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 ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การไปปฏบิัตงิานและ           จัด

โครงการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองการเจา้หนา้ที่ ปรับแกไ้ขชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการ  

นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ   

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. มอบกองการเจา้หนา้ที่ นําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

 

อยู่ ระหว่ างดํ า เนิ นการของกองการเจ้ าหน้ าที่   

ในการปรับแก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ก่อนนําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๘- 
 

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 เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อทราบตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจัย ได้เสนอลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 

และนวั ตกรรมของกัญชาและกัญชง  ระหว่ าง  

บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างดําเนินการนําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อทราบตอ่ไป 

๔.๔ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนบัตรประจําตัว

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนบัตรประจําตัวพนักงาน  

มหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม  ที่ เ ป็นกระดาษแข็ง เปลี่ยนเป็น  บัตร PVC CRAD  

มีขนาดกว้าง ๕.๔ เซนตเิมตร ยาว ๘.๔ เซนตเิมตร 

กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๒๑๕ 

กฎหม า ย กู้ ยื ม  หลั ก ป ร ะ กั น  

และตัวแทน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๒๑๕  

กฎหมายกู้ยืมหลักประกันและตัวแทน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(AEC) แกไ้ขผลการศกึษาของนสิติจํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวสุดารัตน ์  เกตุเทศ  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๔๗  จากเดมิ B  แกไ้ขเป็น A 

๑.๒ นางสาวสุธิดา   เทยีมศร  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๖๙ จากเดมิ F  แกไ้ขเป็น B 

๑.๓ นายอภชิาติ   น้อยสาย  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๘๑ จากเดมิ A แกไ้ขเป็น F 

๑.๔ นายอมรเทพ   คงชมบุตร รหสันิสิต ๖๐๐๓๓๑๙๒ จากเดมิ A แกไ้ขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม ด้วยวาจา  

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  

เกนิกวา่กําหนด การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบ ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะนติิศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม 

ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๙- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุ   

คงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง   

พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา  

อนุมัติต่อไป 

 

กองคลั ง  ได้ดํ าเนินการปรับแก้ ไข  (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง   

พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

และนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ... 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม
การรับเงนิดว้ยบัตรอเิล็กทรอนิกส ์วิทยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ...            

๒. มอบวิทยาลัยการจัดการ ประสานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อขอลดอัตราค่าธรรมเนียม   

การรับเงนิดว้ยบัตรอเิล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์รับชําระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ต่อไป 

 

วิทยาลัยการจัดการ ได้ดําเนินการประสานประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีมการ

รับเงินด้วยบัตรอิ เล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... กับธนาคารไทยพาณิชย์   

เพื่อขอลดอัตราค่าธรรมเนียมการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านอุปกรณร์ับชําระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขผลการศึ กษา   

กรณี นางสาวรุ่งทิพย์   ทองบุญโท 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ 

ชีวเคมีทั่วไป 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ ให้ นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๖๕๒๑๕  

ชีวเคมี ทั่วไป กลุ่มที่  ๒, ๓ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  

แกไ้ขผลการศกึษาของนสิติจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวบุษกร   ใจตรง  รหัสนิสิต ๖๐๐๙๒๒๘๗ จากเดิม  Fแก้ ไขเ ป็น  D 

กลุ่มที่ ๓ 

๑.๒ นางสาววชยภัธร์ มุจนสนิธุ ์รหัสนิสิต ๖๐๐๘๐๖๘๘ จากเดิม  Fแก้ ไขเ ป็น  D 

กลุ่มที่ ๒ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ว่ากล่าวตักเตือน  

นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร.์.. 



-๒๐- 
 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท  

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ ตามกําหนด  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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) 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 ในการเสนอลงนามบันทึกความร่วมมือ

การร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเ รื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๑- 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

และแนวปฏิบั ติ การจ่ายเงินยืม   

แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  

และแนวปฏบิัติการจ่ายเงินยืม แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลั ง  ประสานหน่วยกฎหมาย  ในการตรวจสอบ  ( ร่ าง )  ประกาศ  

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองคลัง นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติ  

การจ่ายเงินยืม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เ ส นอคณะกร รมก า รก า ร เ งิ น แ ล ะท รั พย์ สิ น  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๒๒- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของ  

ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งสําเนา

หนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ คุณวุฒิ คือ  

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรอง

คุณวุฒิ ได้ที่เว็บไซต์สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm       

และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน กพ.                  

ทาง www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง สภากายภาพบําบัด ขอแจ้งผลการรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

สรุปเรื่อง 

  คณะสหเวชศาสตร์ ขอแจ้งสําเนาหนังสือสภากายภาพบําบัด เรื่อง ผลการรับรองปริญญา

วิชาชีพกายภาพบําบัด ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรของสภากายภาพบําบัด                 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองสถาบัน สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘        

ทั้งน้ี สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินจากสภากายภาพบําบัดเพ่ือขอรับรอง

ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ          

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที ่๖... 



-๒๓- 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะ

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 

ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการการเพ่ิมศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม                 

การแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ “ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์              

ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจําปี    

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการยกระดับสมรรถนะความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม            

ในอนาคต” นั้น 

  คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม จึงขออนุมัติดําเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคน                 

ที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร 

(Non-Degree) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           

อนุมัติดําเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบาย            

การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติดําเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการ

ผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว             

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๒๔- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองคลัง ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข       

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

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการเปดิบัญชีเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดบัญชี                 

เงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข           

ในการเปดิบัญชีเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลัง เพ่ิมเติมข้อความ “ข้อ ๘.๖ เว้นแต่กรณีหน่วยงานภายนอกได้กําหนดชื่อ

บัญชีธนาคารไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานนั้น ทั้งน้ี              

ให้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง”           

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 



-๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  

เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทํา (ร่าง) 

บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เพ่ือดําเนินการลงนาม ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  หน่วยกฎหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน             

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการโครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต             

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา      

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม        

และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา          

ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

 

 

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๒๖- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์          

วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายชื่อ

ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา 

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่นิสิตได้ยื่นขอสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ซ่ึงกองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่ามีนิสิตท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสําเร็จการศึกษา          

ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งส้ิน ๔,๑๐๘ ราย ดังน้ี 

๑. ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๔,๐๖๘ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓,๙๓๑  ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน        ๑๑๔ ราย 

ระดับปริญญาเอก จํานวน          ๒๓ ราย 

๒. ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๔๐ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน      ๓๙  ราย 

ระดับปริญญาโท  จํานวน             ๑ ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายชื่อ

ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปพุีทธศักราช ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๗- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           

ขออนุมัติรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น                    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปพุีทธศักราช ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปพุีทธศักราช ๒๕๖๓ รวมทั้งส้ิน ๔,๑๐๘ ราย ดังน้ี 

๑.๑ ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๔,๐๖๘ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓,๙๓๑ ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน        ๑๑๔ ราย 

ระดับปริญญาเอก จํานวน          ๒๓ ราย 

๑.๒ ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๔๐ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน      ๓๙ ราย 

ระดับปริญญาโท  จํานวน             ๑ ราย 

๒. เห็นชอบในหลักการให้ผู้ สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒                      

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม ทั้งน้ี กรณีที่มี

การเสนอรายช่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพ่ิมเติมดังกล่าว ให้กองบริการการศึกษา 

นําเรื่องดังกล่าว เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบ            

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว            
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ รายงานสถิติลูกหน้ีเงินยืมค้างชําระ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรพัย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครัง้ที่ ๗ (๗/๒๕๖๒) 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองคลังดําเนินการตรวจสอบ

และจัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมค้างชําระระยะเวลาเกิน ๑ ปี และให้ทําสถิติลูกหนี้เงินยืม

ของหน่วยงานท่ีมีการค้างชําระหน้ี และเพ่ือแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานกํากับดูแล ดังน้ี 

๑) รายงานสถิติจํานวนลูกหนี้เงินยืมค้างชําระหลังครบกําหนดระยะเวลาคืนเงินยืม 

๒) รายงานสถิติจํานวนเงินลูกหนี้เงินยืมค้างชําระหลังครบกําหนดระยะเวลาคืนเงินยืม  

๓) รายงานสถิติเปรียบเทียบระหว่างจํานวนเงินของลูกหนี้เงินยืมค้างชําระหลังครบกาํหนด
ระยะเวลาคืนเงินยืม กับจํานวนลูกหนี้เงินยืมค้างชําระหลังครบกําหนดระยะเวลาคืนเงินยืม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ แจ้งแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรพัย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๗/๒๕๖๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒                 

ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองคลังจัดทําแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือปฏิบัติ  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ รายงานการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค            

ในการขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๑๑๕ เควี. ซ่ึงได้มีการตรวจสอบระบบต่างๆ ของสายส่งและสถานีไฟฟ้า

แล้วมีความพร้อมในการใช้ไฟฟ้าในระบบดังกล่าว พร้อมน้ีในการพิจารณาการจ่ายไฟให้แก่มหาวิทยาลัย 

ได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว เห็นชอบให้จ่ายไฟฟ้าได้และทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข              

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดส่งสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่) 

สัญญาเลขที่ ๓๐๒๓๐๖๗๘๑๒ ให้มหาวิทยาลัย โดยขอให้นําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในสัญญา 

ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่) สัญญาเลขที่ 

๓๐๒๓๐๖๗๘๑๒ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

๖.๒.๓ รักษาการแทน... 



-๒๙- 

๖.๒.๓ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งสําเนาหนังสือ          

สํานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๔ คุณวุฒิ คือ 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง             

การรับรองคุณวุฒิ  ได้ ที่ เว็บไซต์ สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                    

ทาง www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดอัตราเงินเดือน

สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน กพ. ทาง www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยนั้น ทั้งน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 

๑) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรณีเปล่ียนแปลงอาจารย์

ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒             

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีข้อเสนอแนะ

ให้มหาวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจําหลักสูตรดังกล่าว ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณารับรองหลักสูตรด้วย 

๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรณีเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร                 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙     

(กรณีเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เม่ือวันที่       

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรณีเปล่ียนแปลง

อาจารย์ประจําหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๔ ผูอํ้านวยการ... 



-๓๐- 

๖.๒.๔ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๓ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท              

(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ วิทยาลัยการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


