
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงาน... 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๖ เดือนตุลาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 

 



-๒- 
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สาธิต  เชื้ออยู่นาน) แทน  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์)   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๑. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายสันติ  ศิริคชพันธุ์) แทน 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๖. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

๒๘. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

 ๒๙. ผูอํ้านวยการ... 
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๒๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๓๐. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๓๑. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๓. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๔. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

 

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. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๘. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๙. นายพิเชษฐ  ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

๑๐. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๑. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 

๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๑๔. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารน้ําดื่ม 

 ๑๕. นางสาวรตันา  ขัตธ.ิ.. 
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๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๖. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

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

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์)  

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จํานวน ๒ ราย โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ  แพงวังทอง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

ภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกริก  เจษฎานุวัฒน์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า             

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์            

มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

จํานวนที่ขอจบ จํานวน ๔,๒๐๐ คน และมีผู้ร่วมรับ จํานวน ๒๔ คน รวมทั้งส้ิน จํานวน ๔,๒๒๔ คน 

ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในช่วงระหว่างวันที่ 

๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งน้ี มอบรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และรองอธิการบดี 

ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ นําข้อมูลรายละเอียดงานพิธีดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๔. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ จะมีการลงตรวจพ้ืนที่ของส่วนล่วงหน้าก่อนงานพิธีดังกล่าว ประมาณ ๑ – ๒ เดือน 

๕. จังหวัดพะเยา... 
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๕. จังหวัดพะเยา จะดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์            

(ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถ ป.ธ.๕) คาดว่าจะดําเนินการจัดงานพิธีดังกล่าว ภายในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อไป 

๖. กําหนดการโครงการ UP CSR เพ่ือเป็นการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรยีนในพระราชานุเคราะห์ และ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า             

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังน้ี 

๖.๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา  

๖.๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๗. มอบกองคลัง ดําเนินการตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานพบปัญหาในการตรวจสอบเอกสาร สามารถประสานงานกับผู้อํานวยการกองคลัง 

เพ่ือแก้ไขปัญหา และรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงการตรวจเอกสารให้ได้มาตรฐานต่อไป   

๘. การเปล่ียนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันอังคารที่ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร 

รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระที่ ๓... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทํา (ร่าง)                     

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์       

ให้กับเยาวชนในโครงการทุนการศึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้การสนับสนุน

ทุนการศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดหลักสูตร) 

ระดับปริญญาตรี แก่เยาวชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตลอดจนบุตร – ธิดาพนักงาน ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเดินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ       

ทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง       

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา                    

กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประสาน

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอลงนามและประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา               

เพ่ือทราบต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง

หน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเดินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์         

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี  การจ้างบุคลากร 

เพื่อการบริหารและปฏิบัติงานประจําหน่วยบริการ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของหน่วยบริการดังกล่าว   

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และประสาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดทําประกาศและนําเสนออธิการบดี

อนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒                    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนอาจารย์                 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติกําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่  ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบ                 

กองบริการการศึกษา จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา      

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหน่วยกฎหมาย       

ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                     

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน                 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์              

และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                        

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง    

ประธานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคล           

ให้ดํารงตําแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที ่๔.๓... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๓๒๘๓๒๓ ตํารับยาจีน ๑ กรณี นางสาวปุณยวีร์  คําไทย อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๓๒๘๔๒๗ สูตินรีเวชทางการแพทย์ กรณี นางสาวพรรษา  ปวงคํา 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๔๔๓๓ โภชนศาสตร์และกรณี แพทย์หญิง         

เพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๒๔๐๔ สุขภาพและ 

โรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังน้ี 

๑. กรณี นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน                 

มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๘๓๒๓ ตํารับยาจีน ๑ กลุ่มที่ ๑ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวจุฑามาศ  ไชยช่วย               

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๗๗๒ จากเดิม B แก้ไขเป็น A 

๒. กรณี นางสาวปุณยวีร์  คําไทย อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน                 

มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๘๔๒๗ สูตินรีเวชทางการแพทย์ 

กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวพิชญา  ศรีโท               

รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๖๙๖ จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๓. กรณี นางสาวพรรษา  ปวงคํา อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาอนามัยชุมชน มีความประสงค์               

ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๔๔๓๓ โภชนศาสตร์ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวฟารีนันท์  มาหะมะ รหัสนิสิต ๖๐๐๕๗๘๒๘ 

จากเดิม C แก้ไขเป็น A 

๔. กรณี แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาแพทยศาสตร์         

มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๒๔๐๔ สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวนันทชพร  นันทวงค์ 

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๑๓๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีแก้ไขผลการศึกษา               

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่            

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาเสนอ และเห็นควรให้มีการตักเตือนด้วยวาจา เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่ได้มีพฤติกรรม                 

แสดงถึงเจตนาในการกระทําผิดใดๆ และกําชับให้อาจารย์ดําเนินการอย่างเคร่งครัดในคราวต่อไป นั้น 

 
คณะแพทยศาสตร.์.. 



-๑๑- 
 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล อาจารย์

ผู้สอนประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน กรณี นางสาวปุณยวีร์  คําไทย อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชา

การแพทย์แผนจีน กรณี นางสาวพรรษา  ปวงคํา อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาอนามัยชุมชน และกรณี                 

แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายละเอียดปรากฏ                 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ           

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า

กําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี 

กรณีดังกล่าวเป็นความผิดพลาดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอนทั้ง ๔ รายดังกล่าว 

และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนทั้ง ๔ รายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑  กรณี นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล รายวิชา ๓๒๘๓๒๓ ตํารับยาจีน ๑ กลุ่มที่ ๑                 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวจุฑามาศ  ไชยช่วย               

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๗๗๒ จากเดิม B แก้ไขเป็น A 

๑.๒  กรณี นางสาวปุณยวีร์  คําไทย รายวิชา ๓๒๘๔๒๗ สูตินรีเวชทางการแพทย์ กลุ่มที่ ๑ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวพิชญา  ศรีโท               

รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๖๙๖ จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๑.๓ กรณี นางสาวพรรษา  ปวงคํา รายวิชา ๓๒๔๔๓๓ โภชนศาสตร์ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวฟารีนันท์  มาหะมะ รหัสนิสิต ๖๐๐๕๗๘๒๘ 

จากเดิม C แก้ไขเป็น A 

๑.๔ กรณี แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ รายวิชา ๓๒๒๔๐๔ สุขภาพและโรค                 

ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)                 

ของนางสาวนันทชพร  นันทวงค์ รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๑๓๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

 

 ๒. มอบคณะแพทยศาสตร.์.. 



-๑๒- 
 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล นางสาวปุณยวีร์  คําไทย          

นางสาวพรรษา  ปวงคํา และแพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ ด้วยวาจาและรายงาน                  

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา               

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไข                 

ผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ดังน้ี 

๑.๑ กรณี นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล รายวิชา ๓๒๘๓๒๓ ตํารับยาจีน ๑ กลุ่มที่ ๑                 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวจุฑามาศ  ไชยช่วย               

รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๗๗๒ จากเดิม B แก้ไขเป็น A 

๑.๒ กรณี นางสาวปุณยวีร์  คําไทย รายวิชา ๓๒๘๔๒๗ สูตินรีเวชทางการแพทย์ กลุ่มที่ ๑ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวพิชญา  ศรีโท               

รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๖๙๖ จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๑.๓ กรณี นางสาวพรรษา  ปวงคํา รายวิชา ๓๒๔๔๓๓ โภชนศาสตร์ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนางสาวฟารีนันท์  มาหะมะ รหัสนิสิต ๖๐๐๕๗๘๒๘ 

จากเดิม C แก้ไขเป็น A 

๑.๔ กรณี แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ รายวิชา ๓๒๒๔๐๔ สุขภาพและโรค                 

ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)                 

ของนางสาวนันทชพร  นันทวงค์ รหัสนิสิต ๕๘๐๕๐๑๓๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแสงชัย  วงศ์มานะกูล นางสาวปุณยวีร์  คําไทย          

นางสาวพรรษา  ปวงคํา และแพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ ด้วยวาจาและรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา               

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไข                 

ผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒... 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมือง

สกุล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๓๐๑ ตราสารเปลี่ยนมือ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์  ไ ด้แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง  กรณี                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไข

ผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๓๐๑ ตราสารเปล่ียนมือ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวเบญญาภา  สุตะวงค์  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๖๘๒๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+  

๒. นางสาวสหัสา  ขยันดี  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๗๑๔๙  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีแก้ไขผลการศึกษา               

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่                

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๓๐๑ ตราสารเปล่ียนมือ     

ของนิสิตจํานวน ๒ รายดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้รวบรวมและบันทึกคะแนนผลการเรียน

ของนิสิตเข้าสู่ระบบ REG  ได้ทําการบันทึกคะแนนคลาดเคล่ือนจากคะแนนที่นิสิตจะได้รับ จึงทําให้                 

ผลการศึกษาที่นิสิตจะได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล        

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะนิติศาสตร์ ได้ดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด                      

การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี กรณีดังกล่าว      

เป็นความผิดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว และเป็นการขอแก้ไข              

ผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล รายวิชา ๑๐๐๓๐๑ 

ตราสารเปล่ียนมือ กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิต

จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวเบญญาภา  สุตะวงค์  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๖๘๒๓  จากเดิม C   แก้ไขเป็น C+ 

๑.๒ นางสาวสหัสา ขยันดี  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๗๑๔๙  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล ด้วยวาจา        

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศ   

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า   

กําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๓๐๑ 

ตราสารเปล่ียนมอื กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑.๑ นางสาวเบญญาภา  สุตะวงค์  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๖๘๒๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 

๑.๒ นางสาวสหัสา ขยันดี  รหัสนิสิต ๕๘๒๒๗๑๔๙  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล ด้วยวาจา

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต       

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๒๐๓๒๕๑ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ และรายวิชา 

๒๐๓๓๑๖ หลักการส่งเสริมการเกษตร 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง       

กรณี ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 

๑. รายวิชา ๒๐๓๒๕๑ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ          

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น B  

๒. รายวิชา ๒๐๓๓๑๖ หลักการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ          

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น B 

ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง        

กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้ง ๒ รายวิชา ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงว่า อาจารย์ผู้สอน

มีการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดทําให้ผลการเรียนของนิสิตคลาดเคลื่อนจากผลการเรียน D เป็นผลการเรียน B 

โดยเกิดจากการกรอกคะแนนไม่ครบ เนื่องจากนิสิตรายดังกล่าวป่วยเป็นโรคมะเร็ง และเป็นระยะเวลารักษาตัว           

ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบกับนิสิตได้ส่งงานภาคปฏิบัติการและสอบปลายภาค          

ภายหลัง เป็นสาเหตุทําให้กรอกคะแนนงานปฏิบัติการและคะแนนสอบปลายภาคในระบบตกหล่น จึงทําให้                 

ผลการศึกษาที่นิสิตจะได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร             

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ได้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงาน                      

ผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นความผิดในการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน                    

รายดังกล่าว และเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(AEC) จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 

๑.๑  รายวิชา ๒๐๓๒๕๑ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ                 

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น B  

๑.๒ รายวิชา ๒๐๓๓๑๖ หลักการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ          

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร                 

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต               

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติ ให้ ดร.ภาวินี  จันทร์ วิจิตร อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์               

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) จํานวน ๒ รายวิชา แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑.๑ รายวิชา ๒๐๓๒๕๑ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ                 

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น B  

๑.๒ รายวิชา ๒๐๓๓๑๖ หลักการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มที่ ๑ ของนายดัสกร  ฟักเทศ          

รหัสนิสิต ๕๙๐๑๐๓๗๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร 

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต       

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที ่๔.๔... 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิต

หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐             

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามตัวบ่งช้ี ที่  ๒ ของ CUPT QA : การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์                  

ในการประกอบวิชาชีพเป็นประจําทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี กองแผนงาน ได้จัดทํารายงานการดําเนินงานดังกล่าว 

ของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิต    

หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เร่ือง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์                   

ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย           

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ               

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน เร่ือง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์                   

ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย           

และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบผลการดําเนินงาน เรื่อง การได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์              

ในการประกอบวิชาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขกราฟเปรียบเทียบระยะเวลาได้งานทําเฉล่ียของบัณฑิต 

ระดับปริญญาตรีคณะต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมต่อไป  

 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปี ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น เพ่ือเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๑ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา         

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพญางําเมือง            

มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น      

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป ี๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               

ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําป ี๒๕๖๑ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี ๒๕๖๑ 

โดยมอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี  ๒๕๖๑ และนําเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา           

ตามผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองแผนงาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย          

ตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน)            

ซ่ึงได้นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒             

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบผลรายงานการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมิน

ตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               

ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  

ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาตามผล 

การประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นิสิต อาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุน) 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๒๐- 
 

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 

และมหาวิทยาลัย... 



-๒๑- 
 

- 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 

การตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ําจวง 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์

ล้านนา กับหน่วยกฎหมาย ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๓ (ร่าง) MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลัย 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  

ความ ร่ วม มือทางวิ ชาการคณะวิ ทยาศาสต ร์  

มหาวิทยาลัย ในเครือเทา – งาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วรัญญารีสอร์ท อําเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 
 

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔... 



-๒๒- 
 

- 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... 



-๒๓- 
 

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 และพัฒนาตนเอง 

สําหรับบุคลากรที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน  

ทางวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

กับหนว่ยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหวา่งดําเนินการ

นําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖... 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ 

มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์    

ขั้นพื้นฐาน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

(AEC) แกไ้ขผลการศกึษาของนสิติจํานวน ๓ ราย ดังนี้  

๑.๑ นายกติตพิงศ์ ยังมูล   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๘๓๓  จากเดมิ F  แกไ้ขเป็น C+ 

๑.๒ นายณัฐวุต ิ จติใหญ่   รหัสนิสิต ๖๑๒๑๒๔๙๕  จากเดมิ F  แกไ้ขเป็น A 

๑.๓ นางสาวสุทธดิา  วงศช์า่ง   รหัสนิสิต ๖๑๕๑๐๐๙๒  จากเดมิ F  แกไ้ขเป็น A 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็น กรณี การแก้ไขผลการศึกษา   

ของผูช้ว่ยศาสตราจารยม์นตรา  พงษน์ลิ อาจารย์ประจํารายวชิา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และรายงานใหม้หาวทิยาลัยทราบตอ่ไป 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดําเนินการ

พิจารณาให้ความเห็น กรณี  การแก้ไขผลการศึกษา   

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารยป์ระจํา

รายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ขั้นพื้นฐาน และรายงานใหม้หาวทิยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ขอพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ  

ในคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิ

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวรี์  สุวรรณสวัสดิ์  

(อธิการบด ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสริิ  พันธุส์ุวรรณ 

(รองประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศกึษา) 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการจัดทํา (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และกรรมการสภา

มหาวิ ทยาลั ยผู้ ท ร ง คุณวุฒิ  เ สนออธิ ก ารบดี   

เพื่อพิจารณาลงนาม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

นายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๕- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เ รื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ในการเปิดบัญชเีงนิฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลัง เพิ่มเติมข้อความ “ข้อ ๘.๖ เว้นแต่กรณีหน่วยงานภายนอกได้กําหนด  

ชื่อบัญชีธนาคารไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานนั้น ทั้งนี้  

ให้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง”  

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการนํา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และ เ งื่ อนไขในการ เ ปิดบัญชี เ งิ นฝากธนาคาร  

พ.ศ. ๒๕๖๒ นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ( ร่ า ง )  บั นทึ ก ข้ อตกลง  เ รื่ อ ง  

การส่ งมอบผลการดําเนินงาน

จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  

ก า ร เ ต รี ย มค ว ามพ ร้ อมแล ะ  

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ  

การดําเนินการโครงการส่งเสริม  

ใหบุ้คลากรวจิัยในสถาบัน อุดมศกึษา

ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ใ ห้ กั บ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  

(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ 

๒๕ ๖๒  ร ะ ห ว่ า ง สํ า นั ก ง า น

ปลัดกระทรวงการอุ ดมศึกษา 

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

บุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินการโครงการส่งเสริม  

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน  

เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๑.๔ ขออนุมัต.ิ.. 



-๒๖- 
 

๖.๑.๔ ขออนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายชื่อ

ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติ

ปริญญา และเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา  

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา และเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔,๑๐๘ ราย ดังนี้ 

๑.๑ ผูส้ําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๔,๐๖๘ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓,๙๓๑ ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน        ๑๑๔ ราย 

ระดับปริญญาเอก จํานวน          ๒๓ ราย 

๑.๒ ผูส้ําเร็จการศกึษา ภาคการศกึษาตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจํานวน ๔๐ ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน      ๓๙ ราย 

ระดับปริญญาโท  จํานวน             ๑ ราย 

๒. เห็นชอบในหลักการให้ผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ทั้งนี้ กรณีที่  

มีการเสนอรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเตมิดังกลา่ว ใหก้องบริการการศึกษา 

นําเรื่องดังกลา่ว เสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ 

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

นํ ารายชื่อผู้สํ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

และรายชื่อผู้สํ าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติปริญญา และ  

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

รวมทั้งสิ้น ๔,๑๐๘ ราย เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรบัทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๒๗- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานการพิจารณาแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอรายงานการพิจารณาแก้ไขผลการศึกษา กรณี             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 

โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดครั้งแรก และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                    

ได้ดําเนินการตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จํานวน 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 ๖๑๒๑๒๔๙๕   จากเดิม F  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็น กรณี การแก้ไขผลการศึกษา     

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๙๑๑๐๐ มนุษยศาสตร์           

และสังคมศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองกลาง ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เข้าร่วมกับจังหวัด

พะเยา) และตารางกิจกรรมวันสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา)                 

โดยเรียงลําดับตามวันสําคัญและกําหนดรายชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพร้อมผู้ประสานงาน          

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย สลับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสํานักงานส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ให้สํานักงานส่วนงานแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ดังน้ี 

๑. งานบริหารทั่วไป 

๒. งานวิชาการ 
(หมายความรวมถึง การประกันคุณภาพและคุณภาพนิสิต) 

๓. งานแผนงาน 

(หมายความรวมถึง การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

  นอกจากการแบ่งหน่วยงานย่อยตามวรรคแรก สํานักงานส่วนงานอาจแบ่งหน่วยงานย่อย

ระดับงานอ่ืน ตามพันธกิจเพ่ิมได้อีก ๑ งาน นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสํานักงานส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา ๗(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓        

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

อนุมัติจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสํานักงานส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา ๗(๓) และ (๔)            

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มต ิที่ประชุม... 



-๒๙- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสํานักงานส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามมาตรา ๗(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานกับส่วนงาน เพ่ือตรวจสอบการจัดตั้งหน่วยงานย่อย           

โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง

หน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสํานักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประสานงาน          

กับหน่วยกฎหมาย เพ่ือจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงิน

ค่าตอบแทนสําหรับ ตําแหน่ง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน           

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้มีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง และเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนประจําตาํแหน่ง 

ในอัตราเดือนละ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสถานปฏิบติัการ

เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงินค่าตอบแทนสําหรับ ตําแหน่ง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงิน

ค่าตอบแทนสําหรับ ตําแหน่ง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงินค่าตอบแทนสําหรับ ตําแหน่ง ผู้จัดการ

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

 

 

 
มต ิที่ประชุม... 



-๓๐- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงินค่าตอบแทนสําหรับ                 

ตําแหน่ง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรพัย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทิน

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทิน

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า                    

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทิน      

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า    

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓                 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปกีารศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปกีารศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 



-๓๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ             

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                     

๒๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตาราง                    

เรียนตารางสอน และตารางสอบสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา ดําเนินการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๑.๑ ปรับแก้ไข ข้อ ๕.๔.๒ และข้อ ๕.๔.๓ 

  จากเดิม  

   “ข้อ ๕.๔.๒ ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ผู้อํานวยการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง               

และอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อการจัดสอบ   

  ข้อ ๕.๔.๓ อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบ โดยคํานวณ

จากจํานวนครั้งทั้งหมดของการคุมสอบ ลบด้วยจํานวนครั้งของข้อ ๕.๔.๑ ลบด้วยจํานวนครั้งของข้อ ๕.๔.๒                

หารด้วยจํานวนกรรมการคุมสอบทั้งหมด” 

 เปลี่ยนแปลงเป็น  

 “ข้อ ๕.๔.๒ ผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งรองคณบดี และอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิต                 

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบไม่เกิน ๓ ครั้งต่อการจัดสอบ    

     ข้อ ๕.๔.๓ อาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบตามจํานวนครั้ง                 

ที่คิดค่าเฉล่ียได้ในแต่ละคร้ังของการจัดสอบ โดยคํานวณจาก จํานวนครั้งทั้งหมดของการคุมสอบทุกรายวิชา                 

ตามประกาศตารางควบคุมการสอบ บวกจํานวนรายวิชาที่มีการยกเลิกสอบของผู้รับผิดชอบรายวิชา ลบด้วย

จํานวนครั้งทั้งหมดของข้อ ๕.๔.๑ และข้อ ๕.๔.๒ หารด้วยจํานวนอาจารย์ผู้สอนและผู้ช่วยสอนที่ปฏิบัติงาน

จริง ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้แต่ละครั้งให้นับรวมรายวิชาที่ผู้รับผิดชอบรายวิชายกเลิกการสอบด้วย” 

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย                

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

กองบริการการศึกษา... 



-๓๒- 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์       

และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน 

ตารางสอน และตารางสอบ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียน 

ตารางสอน และตารางสอบ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตร ีภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติส่งแบบขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขออนุมัติ                   

ส่งแบบขอแก้ไขการผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ (AEC) ของนายณัฐภัทร  พฤฒิพาณิชย์ รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๔๙๘ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ                

รายวิชาได้กดส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการเรียน (UP ๓๓) ในระบบทะเบียนออนไลน์ แต่ลืมส่งเป็นเอกสาร

ให้กับกองบริการการศึกษา นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขออนุมัติส่งแบบขอแก้ไขผลการศึกษา          

กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏ                 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๓๓- 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการส่งแบบขอแก้ไขการรายงาน                

ผลการเรียน (UP ๓๓) ล่าช้า เป็นครั้งแรก ของ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข ทั้งน้ี กรณีดังกล่าว

เป็นความผิดพลาดในการส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการเรียน (UP ๓๓) ล่าช้า                  

ของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต          

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติส่งแบบขอแก้ไขการผลการศึกษา กรณี ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข รายวิชา 

๒๒๒๔๕๐ การฝึกงาน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)                 

ของนายณัฐภัทร  พฤฒิพาณิชย์ รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๔๙๘  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                      

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๒๒๔๕๐ การฝกึงาน กลุ่มที่ ๑ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนายณัฐภัทร  พฤฒิพาณิชย์ 

รหัสนิสิต ๕๘๐๒๐๔๙๘ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้กดส่งแบบขอแก้ไข 

การรายงานผลการเรียน (UP ๓๓) ในระบบทะเบียนออนไลน์ แต่ลืมส่งเป็นเอกสารให้กับ

กองบริการการศึกษา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข 

ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 



-๓๔- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน 

จํานวน ๕ โครงการ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)            

ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังน้ี 

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการออกแบบและพัฒนา       

บอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน       

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการผลิตสาหร่าย              

สไปรูลินาอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผงผสมสาหร่าย          

สไปรูลินาอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน                  

เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent 

Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย           

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตน้ํามันผสมสารสกัดใบถ่ัวดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรสู่นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากร

วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 ๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๓๕- 

๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน                 

อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ทั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ได้ดําเนินการประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ          

ผลการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรม

เชิงพาณิชย์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังน้ี 

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการออกแบบและพัฒนา       

บอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน       

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการผลิตสาหร่าย              

สไปรูลินาอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผงผสมสาหร่าย          

สไปรูลินาอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน                  

เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent 

Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓.  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย           

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

๔. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๓๖- 

๔. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตน้ํามันผสมสารสกัดใบถ่ัวดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรสู่นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากร

วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน                 

อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังน้ี 

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการออกแบบและพัฒนา       

บอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน       

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการผลิตสาหร่าย              

สไปรูลินาอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผงผสมสาหร่าย          

สไปรูลินาอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน                  

เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent 

Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 ๓. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๓๗- 

๓. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย           

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตน้ํามันผสมสารสกัดใบถ่ัวดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรสู่นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากร

วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการ

ผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน                 

อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงาน จํานวน ๕ โครงการ ดังน้ี 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการออกแบบและพัฒนา       

บอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน       

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการผลิตสาหร่าย              

สไปรูลินาอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผงผสมสาหร่าย          

สไปรูลินาอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน                  

เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

(Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๓๘- 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย           

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตน้ํามันผสมสารสกัดใบถั่วดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรสู่นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการ                 

ผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน                 

อุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือทราบต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ธนาคารออมสิน มีความประสงค์ในการทําบันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล                    

กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้พนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงานธนาคารออมสิน                 

รับการบริการรักษาพยาบาลและการบริการรักษาทางด้านทันตกรรม ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยธนาคารเป็นผู้ชําระเงินให้ภายหลังจากท่ีได้รับหนังสือเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล

จากศูนย์การแพทย์ฯ สําหรับการจัดทําบันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 

 

 
๑. ธนาคารออมสนิ... 



-๓๙- 

๑. ธนาคารออมสิน ได้ขอเข้าพบผู้บริหารของศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือและช้ีแจง

แนวทางในการให้พนักงานธนาคารออมสินได้ใช้สิทธิเข้ารับบริการรักษาพยาบาล                 

ตามหนังสือธนาคารออมสิน ที่ สด.บ.๔๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒                 

และได้เข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒. ธนาคารออมสิน ได้จัดส่งร่างบนัทึกข้อตกลง (MOU) ให้ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ร่วมพิจารณา        

ตามหนังสือธนาคารออมสิน ที่ สด.บ.๗๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. ศูนย์การแพทย์ฯ ได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้ธนาคารออมสินทราบ                 

เพื่อดําเนินการปรับแก้ไขให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการทําบันทึกข้อตกลง

ร่วมกัน และธนาคารออมสิน ได้เห็นชอบและลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                 

พร้อมทั้งได้ส่งบันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลดังกล่าวต่อศูนย์การแพทย์ฯ 

เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป ตามหนังสือธนาคารออมสิน ที่ สด.บ.๙๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๔. ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบ

ร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลดังกล่าว ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่ออธิการบดี 

เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป ตามบันทึกข้อความศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว ๗๓๓๘/๒๔๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๕. หน่วยกฎหมายได้ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
และมีความเห็นตามบันทึกข้อความหน่วยกฎหมาย ที่ อว ๗๓๑๔/๘๔๖ ลงวันที่                 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๕.๑  เห็นควรตรวจสอบหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียด 

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                 

การให้บริการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี  

 ๕.๑.๑ โรงพยาบาลตกลงจะปรับปรุง (อัพเดท) ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลภายใน        

๒ (สอง) วันทําการ หลังจากได้รับฐานข้อมูลในแต่ละครั้งจากธนาคาร 

 ๕.๑.๒  โรงพยาบาลจะต้องทําการตรวจสอบสิทธิของผู้เข้ารับบริการรักษาพยาบาล       

ว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิของธนาคาร  

 ๕.๑.๓ กรณีค่ารักษาพยาบาลในส่วนท่ีเกินสิทธิที่บุคคลผู้มีสิทธิของธนาคาร                 

จะได้รับการช่วยเหลือจากธนาคาร โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดําเนินการเรียกเก็บ          

ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวจากบุคคลผู้มีสิทธิของธนาคารด้วยตนเอง 

๕.๒ เห็นควรนําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทําการลงนามต่อไป 
ทั้งนี้... 



-๔๐- 

ทั้งนี้ จากความเห็นของหน่วยกฎหมายตามข้อ ๕.๑ ที่เห็นควรให้ตรวจสอบหน้าที่และความรับผิดชอบ           

ของทั้งสองฝ่าย ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างละเอียด โดยเฉพาะหน้าที่            

และความรับผิดชอบของศูนย์การแพทย์ฯ นั้น ศูนย์การแพทย์ฯ ขออนุญาตเรียนช้ีแจง ดังน้ี 

๑.  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล

ระหว่างธนาคารออมสินกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการปรึกษา                

หารือ และพิจารณาร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ได้กล่าวถึงใน ๑, ๒ และ ๓  

๒. สําหรับประเด็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยเฉพาะในส่วนของศูนย์การแพทย์ฯ ตามข้อ 

๕.๑.๑ ถึง ๕.๑.๓ นั้น เป็นกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติในการให้บริการรักษาพยาบาล          

ของศูนย์การแพทย์ฯ โดยหน้าที่ตามข้อ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบ        

ของงานเวชระเบียน และหน้าที่ตามข้อ ๕.๑.๓ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของงานการเงิน                 

และบัญชี ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานผ่านระบบการให้บริการของโรงพยาบาล (Hospital Information       

System หรือ HIS) ตามปกติ 

ซ่ึงหน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง              

การให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่างธนาคารออมสิน และศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง ธนาคารออมสิน 

และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการ

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ลงนาม 

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้บริการรักษาพยาบาลดังกล่าว แทนอธิการบดี โดยจัดทําหนังสือ

มอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนนําเสนอ

อธิการบดีลงนามในหนังสือดังกล่าวต่อไป  

๓. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  นําเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 



-๔๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 

ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงาน         

สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา การวิจัย                 

และประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง          

ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงาน       

สภาเกษตรกรแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์             

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พร้อมทั้งมอบอํานาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๔๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา           

ที่ ๒๘๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ ราย โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทน

พิเศษดังกล่าว จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 
ลําดับที่ ช่ือ – นามสกุล สาขาวชิาที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที ่

๑ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิภพ  แพงวังทอง 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์(๖๑๑๑) 

อนุสาขาวชิาเทคโนโลย ี

ทางภูมิศาสตร์ (๖๑๑๑๐๘) 

๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๒ ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์กรกิ  เจษฎานุวัฒน ์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (๗๑๐๔) ๕ ก.ย. ๖๑ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ตามหลัก COSO 

เพ่ือการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒             

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดส่งแผนบริหารความเส่ียง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยงาน ไปยังกองแผนงาน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

เพ่ือรวบรวมนําประเด็นความเส่ียงดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพ่ือพิจารณา            

ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๓.๑ รายงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจําปีงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๕ โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย

จากกองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 

 ๖.๒.๔ รองอธิการบด.ี.. 



-๔๓- 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รายงานผลการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗ รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ โดยกําหนดจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทําการแข่งขันดังกล่าว 

จํานวน ๑๘ สถาบัน ประกอบด้วย ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ 

๖.๒.๔.๑ ฟุตบอล (ชาย – หญิง) 

๖.๒.๔.๒ ฟุตซอล (ชาย – หญิง) 

๖.๒.๔.๓ บาสเกตบอล (ชาย – หญิง) 

๖.๒.๔.๔ บาสเกตบอล ๓x๓ (ชาย – หญิง)  

๖.๒.๔.๕ วอลเลย์บอล (ชาย – หญิง) 

๖.๒.๔.๖ วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย – หญิง) 

๖.๒.๔.๗ เซปักตะกร้อ (ทุกประเภท) 

๖.๒.๔.๘ เปตอง (ทุกประเภท) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญร่วมงาน “ว่ิง เพ่ือการกุศล” MEDICAL SCIENCES RUN ๒๐๑๙ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๑๕ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นําไปใช้เป็นอาหารกลางวันสําหรับนิสิต 

 

๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๖.๑ หน่วยกฎหมาย ได้พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอธิการบดีใช้อํานาจตามความในข้อ ๑๗ ของข้อบังคับ

ตีความและวินิจฉัย ตามประเด็นดังน้ี 

๑) กรณีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงมีผลเป็นการยกเลิกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกบัข้อบังคับฉบบัใหม่มิได้กําหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการ

ประจําส่วนงานชุดเดิมทําหน้าที่ต่อไปได้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งให้ส่วนงาน           

ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวทราบแล้ว จึงเห็นควรวินิจฉัยให้ถือว่าคณะกรรมการ

ประจําส่วนงานชุดเดิมส้ินสุดลง และต้องดําเนินการให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการ                 

ประจําส่วนงานชุดใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเร็ว 

๒) กรณ.ี.. 



-๔๔- 

๒) กรณีส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่มีรองคณบดีเป็นประธานหลักสูตร เท่ากับรองคณบดีมีสองสถานะ ตามองค์ประกอบ

คณะกรรมการประจําส่วนงาน คือ เป็นกรรมการตามข้อ ๕(๒) และเป็นกรรมการ            

ตามข้อ ๕(๓) ดังนั้น จึงเห็นควรวินิจฉัยให้ออกเสียงในที่ประชุมของผู้ดํารงตําแหน่ง 

ตามกรณีดังกล่าว ให้มีสิทธิออกเสียงได้เพียง ๑ เสียง 

๓) กรณีตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ได้กําหนดผู้มีสิทธิเลือกกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ 

ตามข้อ ๕(๔) ได้แก่ คณาจารย์ประจําของส่วนงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว 

แต่เนื่องจากข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว เป็นเรื่องของการกําหนดอํานาจหน้าที่              

ของคณะกรรมการประจาํส่วนงาน ส่วนการกําหนดเรื่องคุณสมบัติได้กําหนดไว้ในข้อ ๙ 

ของข้อบังคับ จึงเห็นควรวินิจฉัยให้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจําส่วนงาน

ตามข้อ ๕(๔) ได้แก่ คณาจารย์ประจําส่วนงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ของข้อบังคับดังกล่าว 

๖.๒.๖.๒ การดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ลําดับที่ วัน/เดอืน/ปี การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ 

๑ วันพุธที ่

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศแจ้งกําหนดกระบวนการสรรหาฯ ให้หัวหน้า

ส่วนงานทราบ 

 

๒ วันพฤหัสบดทีี่  

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

กองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร 

 

๓ วันศุกร์ที ่ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

หัวหนา้สว่นงานดําเนนิการจัดทาํรายช่ือบุคลากรในสว่นงานผู้มีสิทธิเสนอชื่อนายก 

สภามหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

๔ วันอังคารที ่

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
วันสุดท้ายที่บุคลากรของส่วนงาน จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอ

ชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

๕ วันอังคารที ่

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

หัวหน้าส่วนงานเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการประจําส่วนงาน ไปยังกองการเจ้าหนา้ที่ 

เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําส่วนงาน และให้คณะกรรมการ

ประจําส่วนงาน 

 

๖ วันอังคารที่  

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการประจําหน่วยเสนอชื่อดําเนินการให้บุคลากรของส่วนงาน 

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ โดยใชส้ทิธเิสนอชื่อ ณ หนว่ยเสนอชื่อประจําสว่นงาน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  

๒. คณะกรรมการประจําหน่วยเสนอชื่อของส่วนงาน สรุปผลการเสนอชื่อ   

ของส่วนงาน โดยจัดทําเป็นหนังสือรายงานผลการเสนอชื่อ และจัดทําบัญชีรายช่ือ   

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษร พร้อมทั้งให้คณะกรรมการ

ประจําหน่วยเสนอชื่อของส่วนงาน ลงลายมือชื่อทุกคน และรวบรวมพร้อมกับ

บัตรเสนอชื่อ เสนอตอ่หัวหน้าส่วนงานโดยทันท ี

๗ วันพุธที่... 



-๔๕- 

๗ วันพุธที่  

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดํารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยสังเขป 

เม่ือดําเนินการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อหัวหน้าส่วนงาน 

 

๘ วันศุกร์ที ่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการประจําส่วนงานประชุมพิจารณาลงมติเลือกนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและรเสนอรายชื่อ

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลั ยผู้ ทรง คุณวุ ฒิ  มหาวิทยาลั ยพะ เยานาส่ งที่ประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 

๖.๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางอังคณา  ปานเทือก) ช้ีแจงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นตามความในประกาศดังกล่าว ดังน้ี 

๖.๒.๗.๑ ข้อ ๑๒.๕ กรณีที่ผู้ยืมเงินไม่อาจส่งคืนเงินยืมได้ตามกําหนดในประกาศน้ี ให้ผู้ยืมเงิน            

ขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมทั้งแนบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขยายเงินยืมเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปนีับจากวันที่

ครบกําหนดเวลาการคืนเงินยืม 

๖.๒.๗.๒ ข้อ ๑๓ ให้กองคลังหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี ทวงถามเปน็ลายลักษณ์อักษรภายในวนัที ่๑๐ 

ของเดือนถัดไป นับแต่วันครบกําหนดเวลาการคืนเงินยืมหรือครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

ขยายเวลาคืนเงินแล้วแต่กรณี 

๖.๒.๗.๓ ข้อ ๑๔ กรณีดําเนินการตามข้อ ๑๓ ผู้ยืมยังไม่ชําระเงินยืม ให้กองคลังหรือส่วนงาน 

รายงานต่อผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ เพ่ือขออนุมัติหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับ

จากมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๑๐ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ทวงถาม ในอัตราร้อยละ ๕๐ 

ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยคงเหลือสุทธิ เพ่ือชําระคืนเงินยืม 

และคิดดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่

ครบกําหนดยืมเงิน ทั้งนี้ ดอกเบ้ียผู้ยืมไม่สามารถเรียกคืนจากมหาวิทยาลัยได้ 

 

๖.๒.๘ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้อํานวยการ ที่สังกัดภายใต้สํานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๔๖- 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๘ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 


