
 

๑๓. คณบดีคณะพลังงาน... 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓) 

วันพุธที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม R๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารเรยีนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน ์ เช่ียวสุวรรณ) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค า) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.วิพรพรรณ ์ เนื่องเม็ก) แทน 

๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา  เรอืงสทิธิ์) แทน 

๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๐. คณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์)  

๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  มะโนทน) แทน 
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๒๙. ผู้อ านวยการ... 

 

 

๑๓. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาติ) 

๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศม)ี แทน 

๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ  ภักดีพินจิ)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์)   

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ ด ารงวิรยิะนุภาพ) 

๒๐. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  กาวรีะ) 

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรสีุดา  จงสทิธิผล) 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า) 

๒๖. ผูอ้ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๗. ผูอ้ านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

๒๘. ผูอ้ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล) แทน 
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๒๙. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๓๐. ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณวีงค์) 

๓๑. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๓๒. ผูอ้ านวยการกองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๓. รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางรัตติกาล จันตระกูล) แทน  

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจ) 

๑. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๓. นางอังคณา  ปานเทือก ผูช่้วยอธิการบดี 

๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผูช่้วยอธิการบดี 

๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูช่้วยอธิการบดี 

๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

๗. นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

๘. นายพิเชษฐ  ถูกจติร รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองกิจการนสิิต 

๙. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัตวิงศ์ ผูอ้ านวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสติและนิสติพิการ 

๑๑. นายจรีะวัฒน์  หมั่นงาน ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่ 

๑๒. นางสาวปริญาพร  สันตะจติต์ รักษาการแทนผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

๑๓. นายพลรบ  สวัสดี ผูอ้ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์ 

๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหนา้งานประชุมและพิธีการ 

๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๗. นายณรงค์  วงคไ์ชย นักประชาสัมพันธ์ 
๑๘. นางสาวขนษิฐา  เพชร์สาริกิจ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

 

๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชรส์าริกิจ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓) เป็นการประชุมสัญจร  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อให้ผู้บริหารได้ชื่นชมและรู้จักวิทยาเขตเชียงราย 

ใหม้ากขึน้ 

๒. แนะน าบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย จ านวน ๗ ราย และคนงาน ๓ ราย ดังนี ้

๒.๑ นายสุพจน์   มานะสุข   ต าแหน่ง : รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 

๒.๒ นางวราภรณ์   ดอนชัย  ต าแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ 

๒.๓ นางวิชิดา   รุ่งเรอืง  ต าแหน่ง : เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒.๔ นางสาวชัชฏาภา   วรโชติวนาไพร ต าแหน่ง : นักวิชาการเงนิและบัญชี  

๒.๕ นางสาวกาญจนา โปทาวี  ต าแหน่ง : นักวิชาการศกึษา 

๒.๖ นางสาวปรียานุช  ใจสุข  ต าแหน่ง : นักวิชาการศกึษา  

๒.๗ นายภานุพงศ ์  มูลจันทร์ต๊ะ  ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

๒.๘ นายภานุพงษ์   ศริ ิ   ต าแหน่ง : คนงาน 

๒.๙ นายทองค า   กันธะ  ต าแหน่ง : คนงาน 

๒.๑๐ นายสิทธิพงศ ์  นวลตา  ต าแหน่ง : คนงาน 

๓. มอบกองอาคารสถานที่ ประสานแม่บ้านจัดเตรียมน้ ายาท าความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่ใช้                           

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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กองบรหิารงานวิจัย... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๒๓ (๒/๒๕๖๓) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๓ (๒/๒๕๖๓)                    

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒                         

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝา่ยเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๓ (๒/๒๕๖๓)                    

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

- ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือ                          

ทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อพัฒนา       

ด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และเพื่ออบรมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ และนวัตกร                     

แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และฝึกอบรมครูผู้บ่มเพาะนักประดิษฐ์ และร่วมการจัดแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์                    

ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัย ได้ด าเนินการประสานงานไปยัง     

หน่วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

  กองบริหารงานวิจัย จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ            

ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  รายละเอียด          

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา      

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์       

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์       

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอลงนาม           

และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                               

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์           

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา       

ดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                                           

โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับแก้ไข ซึ่งกองบริการการศกึษาได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด        

อัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 



-๗- 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                       

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิต           

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. มอบกองบริการการศกึษา ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่เกินอัตราค่าตอบแทน

ที่ด าเนินการเดิม ก่อนประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                               

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓              

โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับ/แก้ไข และประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             

ดังกล่าว ก่อนประสานกองกลางจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป      

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะ                      

ใหป้รับแก้ไข ซึ่งกองบริการการศกึษาได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์          

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔... 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิต

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. มอบกองบริการการศกึษา น าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                               

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                  

ดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป       

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว              

โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับแก้ไข ซึ่งกองบริการการศกึษาได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด       

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี                 

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. มอบฝา่ยเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

  



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ

ปรญิญาตร ี๒ ปรญิญา และการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรี

ควบปรญิญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                               

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา                       

และการจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และการจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                  

ดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป       

ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว              

โดยมีขอ้เสนอแนะใหป้รับแก้ไข ซึ่งกองบริการการศกึษาได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และการจัดการศกึษา        

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศกึษา

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท         

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา           

การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และการจัดการศกึษาหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. มอบฝา่ยเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป  



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นควรเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอธิการบดีกิตติคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูแก่ผูท้ี่เคยด ารงต าแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย และเพื่อท าหน้าที่เป็นผูใ้หค้ าปรึกษา              

ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและท าหน้าที่ตามที่อธิการมอบหมาย ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

จงึได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑแ์ละการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ 

พ.ศ. ... ซึ่งหน่วยกฎหมายได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จงึขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ...รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                  

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ 

พ.ศ. ... ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้ง

อธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ...   

๒. มอบส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว                              

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา

อนุมัตติ่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 
 

ทั้งนี.้.. 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชา

ในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลง           

รหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่     

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสาร     

และความต้องการด้านทักษะทางวิชาชีพของบัณฑิต โดยการขออนุมัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ                 

จากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่             

๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่                        

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัตปิรับแผนการศกึษาและเปลี่ยนแปลง       

รหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                  

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

๒.๑  เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเพิ่ม

รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

สื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์

ของสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสารและความต้องการด้านทักษะทางวิชาชีพ                 

ของบัณฑติ รายละเอียดดังนี ้

 ๒.๑.๑  ปรับแผนการศกึษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ส าหรับนิสติรหัส ๖๓ เป็นต้นไป 

  ๒.๑.๑.๑  ปรับแผนการศกึษา ดังนี ้

   ๑) ย้ายรายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร 

๒(๑-๒-๓) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ 

๑ ภาคการศกึษาปลาย 

  ๒) ย้ายรายวิชา ๑๔xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ ๓ ๓(๒-๒-๕) 

จาก ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

  ๓) ย้ายรายวิชา xxxxxx เลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่ ๓ 

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น 

  เนื่องจากให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตควรจะมีพื้นฐานการคิด       

สร้างสรรค์ก่อนที่จะเรียนและผลิตผลงานในชั้นปีที่สูงขึ้นไป และเป็นการกระจายหน่วยกิตลดภาระการเรียน        

ในแต่ละภาคการศกึษา 



-๑๒- 
 

เนื่องจาก... 

 

 

  ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๓ เป็นต้นไป ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  ๒.๑.๑.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์             

เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๑๒๗๑๒๑ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เพื่อให้เป็นไป      

ตามความหมายของเลขรหัสรายวิชาในล าดับที่ ๔ ระดับช้ันปีของการศึกษา เนื่องจากมีการปรับแผนการ

ศกึษา จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

 ๒.๑.๒ เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก ส าหรับนิสติรหัส ๖๐ จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี ้

  ๒.๑.๒.๑ กลุ่มวารสารศาสตร์ จ านวน ๓ รายวิชา 

   ๑) ๑๒๗๒๔๑ วารสารศาสตร์ขอ้มูลดิจิทัล ๓(๒-๒-๕) 

   ๒) ๑๒๗๓๒๕ วารสารศาสตร์ดา้นภาพ ๓(๒-๒-๕) 

   ๓) ๑๒๗๓๒๖ วารสารศาสตร์กีฬาและบันเทิง ๓(๒-๒-๕) 

  ๒.๑.๒.๒ กลุ่มสื่อภาพและเสียง จ านวน ๓ รายวิชา 

   ๑) ๑๒๗๒๔๒ การสื่อสารการตลาดเนื้อหาส าหรับสื่อดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

   ๒) ๑๒๗๓๑๔ การผลิตภาพยนต์ ๓(๒-๒-๕) 

   ๓) ๑๒๗๓๔๒ การสื่อสารแบรนด์ ๓(๒-๒-๕) 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา                    

๒๕๖๓ เป็นต้นไป   

๒.๒  มอบฝา่ยเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

๒.๓ มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบการเขียนค าอธิบาย

รายวิชาภาษาไทย รายวิชา ๑๒๗๓๒๕ วารสารศาสตร์ด้านภาพ ๓(๒-๒-๕) 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชา     

ในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. ปรับแผนการศกึษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ส าหรับนิสติรหัส ๖๓ เป็นต้นไป 

๑.๑ ปรับแผนการศกึษา ดังนี ้

 ๑) ย้ายรายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓)           

จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

 ๒) ย้ายรายวิชา ๑๔xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ ๓ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑              

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

 ๓) ย้ายรายวิชา xxxxxx เลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น 



-๑๓- 
 

๓) ย้ายรายวิชา... 

 

 

  เนื่องจากให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตควรจะมีพื้นฐาน        

การคิดสร้างสรรค์ก่อนที่จะเรียนและผลิตผลงานในช้ันปีที่สูงขึ้นไป และเป็นการกระจายหน่วยกิต ลดภาระ         

การเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๓ เป็นต้นไป ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น      

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๑.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร        

๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๑๒๗๑๒๑ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เพื่อให้เป็นไป                        

ตามความหมายของเลขรหัสรายวิชาในล าดับที่ ๔ ระดับช้ันปีของการศึกษา เนื่องจากมีการปรับแผนการ

ศกึษา จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๒. เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก ส าหรับนิสติรหัส ๖๐ จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี ้

 ๒.๑ กลุ่มวารสารศาสตร์ จ านวน ๓ รายวิชา 

 ๑) ๑๒๗๒๔๑ วารสารศาสตร์ขอ้มูลดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

 ๒) ๑๒๗๓๒๕ วารสารศาสตร์ด้านภาพ ๓(๒-๒-๕) 

 ๓) ๑๒๗๓๒๖ วารสารศาสตร์กีฬาและบันเทิง ๓(๒-๒-๕) 

  ๒.๒ กลุ่มสื่อภาพและเสียง จ านวน ๓ รายวิชา 

 ๑) ๑๒๗๒๔๒ การสื่อสารการตลาดเนื้อหาส าหรับสื่อดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

 ๒) ๑๒๗๓๑๔ การผลิตภาพยนต์ ๓(๒-๒-๕) 

 ๓) ๑๒๗๓๔๒ การสื่อสารแบรนด์ ๓(๒-๒-๕) 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น                

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. ปรับแผนการศกึษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ส าหรับนิสติรหัส ๖๓ เป็นต้นไป 

๑.๑ ปรับแผนการศกึษา ดังนี ้

 ๑) ย้ายรายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓)           

จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

 ๒) ย้ายรายวิชา ๑๔xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ ๓ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑              

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 



-๑๔- 
 

๓) ย้ายรายวิชา... 

 

 

 ๓) ย้ายรายวิชา xxxxxx เลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น 

  เนื่องจากให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตควรจะมีพื้นฐาน        

การคิดสร้างสรรค์ก่อนที่จะเรียนและผลิตผลงานในช้ันปีที่สูงขึ้นไป และเป็นการกระจายหน่วยกิต ลดภาระ         

การเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 

  ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๓ เป็นต้นไป ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น      

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๑.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร        

๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๑๒๗๑๒๑ การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เพื่อให้เป็นไป                        

ตามความหมายของเลขรหัสรายวิชาในล าดับที่ ๔ ระดับช้ันปีของการศึกษา เนื่องจากมีการปรับแผนการ

ศกึษา จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๒. เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก ส าหรับนิสติรหัส ๖๐ จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี ้

 ๒.๑ กลุ่มวารสารศาสตร์ จ านวน ๓ รายวิชา 

 ๑) ๑๒๗๒๔๑ วารสารศาสตร์ขอ้มูลดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

 ๒) ๑๒๗๓๒๕ วารสารศาสตร์ด้านภาพ ๓(๒-๒-๕) 

 ๓) ๑๒๗๓๒๖ วารสารศาสตร์กีฬาและบันเทิง ๓(๒-๒-๕) 

  ๒.๒ กลุ่มสื่อภาพและเสียง จ านวน ๓ รายวิชา 

 ๑) ๑๒๗๒๔๒ การสื่อสารการตลาดเนื้อหาส าหรับสื่อดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

 ๒) ๑๒๗๓๑๔ การผลิตภาพยนต์ ๓(๒-๒-๕) 

 ๓) ๑๒๗๓๔๒ การสื่อสารแบรนด์ ๓(๒-๒-๕) 

  ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น                 

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป      

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑.๑ ปรับแผนการศกึษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ส าหรับนิสติรหัส ๖๓ เป็นต้นไป 

๑.๑.๑ ปรับแผนการศกึษา ดังนี ้

๑) ย้ายรายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) 

จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๒) ย้ายรายวิชา ๑๔xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ ๓ ๓(๒-๒-๕) จาก ช้ันปีที่ ๑              

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาต้น 

 



-๑๕- 
 

๓) ย้ายรายวิชา xxxxxx เลือกเสรี ๓(x-x-x) จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 

ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น 

  เนื่องจากให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตควรจะมีพื้นฐาน        

การคิดสร้างสรรค์ก่อนที่จะเรียนและผลิตผลงานในช้ันปีที่สูงขึ้นไป และเป็นการ

กระจายหน่วยกิต ลดภาระการเรียนในแต่ละภาคการศกึษา 

  ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๖๓ เป็นต้นไป ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๑.๑.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก รายวิชา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์

เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๑๒๗๑๒๑ การคิดสร้างสรรค์

เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เพื่อให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา

ในล าดับที่ ๔ ระดับช้ันปีของการศึกษา เนื่องจากมีการปรับแผนการศึกษา 

จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๑.๒ เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก ส าหรับนิสติรหัส ๖๐ จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี ้

๑.๒.๑ กลุ่มวารสารศาสตร์ จ านวน ๓ รายวิชา 

๑) ๑๒๗๒๔๑ วารสารศาสตร์ขอ้มูลดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

๒) ๑๒๗๓๒๕ วารสารศาสตร์ด้านภาพ ๓(๒-๒-๕) 

๓) ๑๒๗๓๒๖ วารสารศาสตร์กีฬาและบันเทิง ๓(๒-๒-๕) 

๑.๒.๒ กลุ่มสื่อภาพและเสียง จ านวน ๓ รายวิชา 

๑) ๑๒๗๒๔๒ การสื่อสารการตลาดเนื้อหาส าหรับสื่อดิจทิัล ๓(๒-๒-๕) 

๒) ๑๒๗๓๑๔ การผลิตภาพยนต์ ๓(๒-๒-๕) 

๓) ๑๒๗๓๔๒ การสื่อสารแบรนด์ ๓(๒-๒-๕) 

ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น                 

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 



-๑๖- 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การบรบิาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน              

ให้สาขา/หลักสูตรอื่น จาก รายวิชา ๓๔๑๓๓๕ หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา 

๓๔๑๒๓๕ เภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๒-๕) เนื่องจาก รายวิชาดังกล่าวเปิดสอนให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต             

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการขออนุมัติ

ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่                      

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

๒. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อจันทร์ที่                

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้ 

 ๒.๑ เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชา         

ที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น จาก รายวิชา ๓๔๑๓๓๕ หลักเภสัชวิทยา              

ทางการแพทย์ ๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา ๓๔๑๒๓๕ เภสัชวิทยาทางการแพทย์                              

๓(๒-๒-๕) เนื่องจาก รายวิชาดังกล่าวเปิดสอนให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต             

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                        

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๒  มอบฝา่ยเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/

หลักสูตรอื่น จาก รายวิชา ๓๔๑๓๓๕ หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา ๓๔๑๒๓๕ 

เภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๒-๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น จาก รายวิชา ๓๔๑๓๓๕               

หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา ๓๔๑๒๓๕ เภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๒-๕) ต่อไป      



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น   

จาก รายวิชา ๓๔๑๓๓๕ หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา ๓๔๑๒๓๕ 

เภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๓(๒-๒-๕) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัตเิพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ 

วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุชีวภาพ ผลกระทบ และคุณสมบัติ                     

ที่จ าเป็นในการใช้งานกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตอบสนองต่อการท างาน                     

ของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุชีวภาพ การท างานเชื่อประสานระหว่างวัสดุชีวภาพกับเนื้อเยื่อ การประยุกต์ใช้           

เนื้อเยื่อสังเคราะห ์อุปกรณ์การปลูกถ่ายอวัยวะเทียมในระบบต่างๆ ของร่างกายของสิ่งมีชีวติ จงึมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบการขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์ ๓(๓-๐-๖) ในหลักสูตร      

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้

๑) ควรมีการเพิ่มจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติการ และปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง                   

กับการจัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงปฏิบัติการ 

๒) มอบคณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน                               

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใหส้อดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

๒. เมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์

น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 



-๑๘- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัติเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๐๔๗๕ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ             

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๔๗๕                     

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC)                        

ของนายปรเมศวร์  ค าลือ รหัสนิสิต ๕๘๐๓๓๐๘๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น C ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้สรุปผล            

การสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา พบว่า นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ เป็นผู้ท าหน้าที่รวบรวม

และบันทึกคะแนนผลการเรียนของนิสตเข้าสู่ระบบ www.reg.up.ac.th ซึ่งได้ท าการบันทึกคะแนนคลาดเคลื่อน

จากคะแนนที่นิสิตพึงได้ เนื่องจากนิสิตเข้าห้องสอบผิดห้อง จึงไม่ได้น าสมุดค าตอบมาตรวจว่าเป็นนิสิต                       

ที่ขาดสอบส่งผลใหค้ะแนนสอบปลายภาคของนิสิตไม่มีในระบบ นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติให้ นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา

นิตศิาสตร ์แก้ไขผลการศกึษา ในรายวิชา ๑๐๐๔๗๕ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มที่ ๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reg.up.ac.th/


-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 

 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามประกาศ          

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด          

การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการขอแก้ไข

ผลการศกึษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศกึษานิสิต    

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝา่ยเลขานุการ จงึขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ แก้ไขผล

การศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๔๗๕ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มที่ ๑             

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) ของนายปรเมศวร์  ค าลือ รหัสนิสิต ๕๘๐๓๓๐๘๗     

จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ ด้วยวาจาและรายงาน             

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา            

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศกึษานิสิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้ นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๔๗๕ สิทธิมนุษยชนกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) 

แก้ไขผลการศกึษา ของนายปรเมศวร์  ค าลือ รหัสนิสติ ๕๘๐๓๓๐๘๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผดิครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผล

การศกึษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการประมง หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒                    

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติบรรจุหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผน             

พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม      

การประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์    

และทรัพยากรธรรมชาติ ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร เช่น ความพร้อม                               

ในการร่วมมือกับสถานประกอบการ/ส่วนราชการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และความพร้อม

ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ห็นจุดเด่นของหลักสูตร 

๒. เมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว                       

มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ประสานกองแผนงานเพื่อน าเสนอ                       

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                  

การประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม่                   

ที่จะขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี              

และนวัตกรรมการประมง หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

 



-๒๑- 
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) 

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ รวมเป็นเงนิงบประมาณ

ทั้งสิ้น จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย 

เงนิอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาล

ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     

อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ 

พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท              

(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป 

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ โครงการ รวมเป็นเงิน

งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย            

แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดเงินอุดหนุนทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร นั้น 

 



-๒๒- 
 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ โครงการ พร้อมงบประมาณ

สนับสนุนทั้งสิน้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     

อนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จ านวน ๑๗ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิน้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

หมวดเงนิอุดหนุนทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ  

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๒.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชพี 

ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ าจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม          

วัฒนหัตถศลิป์ลา้นนา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง 

โรงเรียนบ้านน้ าจวง ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศลิป์ลา้นนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ           

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยา          

เพื่อทราบตอ่ไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการประสาน

การส่งคืน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้าน

น้ าจวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม            

วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ าจวง ก่อนประสาน                     

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว               

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

 - ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๔... 

 

 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

เร่ือง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล 

จ ากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย                

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จ ากัด                       

กับมหาวทิยาลัยพะเยา     

๒. มอบกองบริหารงานวจิัย เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

กองบริหารงานวิจัย ได้ด าเนินการเสนอลงนามบันทึก         

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื เร่ือง การสนับสนุน 

การพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง 

ระหว่าง บริษัท อภิญญาเมดิคอล จ ากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

๖.๑.๕ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                              

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัย

และพัฒนาวิ ทยาศาสต ร์ และ

เทคโนโลยป้ีองกันประเทศ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ         

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว          

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการนัดหมายลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ กับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๕... 

 

 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง

ส าหรับบุคลากรท่ีมีการตีพิมพ์           

หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุน          

การฝึกอบรม และพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 

การพิ จารณาทุนสนั บสนุ นการฝึกอบรม และพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากร                                        

ท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อเสนอแนะ                         

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมท้ังประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดี          

ลงนามตอ่ไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนนิการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน

สนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง ส าหรับบุคลากร          

ท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ            

ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหน่วยกฎหมาย 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอ

อธิการบดีลงนามตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบ

ผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ  

การด าเนินการโครงการส่งเสริม           

ให้บุคลากรวจิัยในสถาบัน อุดมศกึษา

ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการ

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิ บัติ งาน          

เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

เพิ่มขีดความสามารถ... 

 

 



-๒๖- 
 

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจ า ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว    

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา 

วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภา มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิ ทยาศาสต ร์ และ เทคโนโลยี            

แห่ งประ เทศไทย (วว . )  และ

มหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์          

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวทิยาลัยพะเยา (มพ.) 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ ระหว่ างด า เนิ นการของคณะเภสั ชศาสต ร์                  

ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

แห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

น าเ ร่ืองดั งกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

 

 

 - ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๘... 

 

 



-๒๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ

มู ลนิ ธิ แม่ฟ้ าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา                     

กับมูลนธิิแมฟ่า้หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์                        

โดยประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอ            

ลงนามและประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ และปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง          

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงดั งกล่ าว ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้ อตกลง เร่ือง การส่ งมอบผล          

การด าเนนิงาน จ านวน ๕ โครงการ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงาน จ านวน                        

๕ โครงการ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการออกแบบ                   

และพัฒนาบอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณภายใต้โครงการส่งเสริม            

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงาน จ านวน ๕ โครงการ 

กั บส า นั ก ง านปลั ดกร ะทรว งก า รอุ ดมศึ กษา 

วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 

 

 



-๒๘- 
 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการผลิต

สาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผง 

ผสมสาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์  ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย                      

ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ           

ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการวิจัย           

และพัฒนากระบวนการหมักใบกาแฟเสริมไพรไบโอติก ภายใต้โครงการส่งเสริม            

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหวา่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม กับ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนา

กระบวนการผลิตน้ ามันผสมสารสกัดใบถั่วดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร          

สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 

 

 



-๒๙- 
 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนา          

กระบวนการผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต                        

และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยภายใต้โครงการส่งเสริม             

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิต ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วจิัยและนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว             

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๒.๕ ขอความ เห็ น ชอบ เปลี่ ย น ชื่ อ             

คณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ

สารสนเทศศาสตร์ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จาก คณะวิทยาการจัดการ                           

และสารสนเทศศาสตร์ เปน็ คณะบริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

๒. มอบคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ พจิารณาปรับชื่อยอ่คณะ (ภาษาอังกฤษ) 

พร้อมท้ังแนบเอกสารมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  

และสารสนเทศศาสตร์ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป   

 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนนิการ

จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

ชื่อและชื่อย่อคณะ (ภาษาอังกฤษ) คณะบริหารธุรกิจ

และนิ เทศศาสตร์  (School of Business and Communication Arts 

(BCA)) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

๖.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๓๐- 
 

๖.๒.๑๐ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม ่

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                 

เร่ือง โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่  เรียบร้อยแล้ว             

และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๒.๑๑ ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริม

สุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) 

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบจัดตั้งศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย) ศูนย์การแพทย์              

และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ          

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังตอ่ไป  

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ            

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการประชุมคร้ังตอ่ไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม 

ระหว่ า ง  มหาวิ ทยาลั ยพะเยา              

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์และบริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด (มหาชน) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา              

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง             

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ก่อนเสนอลงนาม          

บันทึกข้อตกลงดั งกล่าว และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                         

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และบริษัท 

สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๑... 

 

 



-๓๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

กรณี นายเกียรติศักดิ์   ใสสอาด 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๔๒๓๓ 

โครงสร้างอาคาร และนางภัคธิมา วังยาว 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๔๒๔๑ 

ออกแบบสถาปัตยกรรม 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์            

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๘๔๒๓๓ โครงสร้างอาคาร กลุ่มท่ี ๑                       

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  และนางภัคธิมา วั งยาว              

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ส่งผลการศึกษาล่าช้า              

ในรายวิชา ๑๘๔๒๔๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มท่ี ๑ ภาคการศึกษาปลาย             

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากนักวิชาการศึกษา  

(นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา ท้ัง ๒ รายวิชา               

ได้ส่งผลการศึกษาให้กับนักวิชาการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่นักวิชาการศึกษา            

เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงท าให้ไมไ่ด้จัดส่งผลการศกึษาตามก าหนด 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการ                               

สอบข้อเท็จจริง นักวชิาการศกึษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) ตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์  ในการสอบข้อเท็จจริง

นักวชิาการศกึษา (นางสาวจริญญา  ดวงเกิด) 

๖.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้ง

หน่ วยบริ การงานสร้ างสรรค์                         

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วยบริการงานสร้างสรรค์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย ประสานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์               

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง                

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศลิปกรรมศาสตร์ ในการปรับแก้ไข  (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วยบริการ          

งานสร้างสรรค์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็น          

ข อ ง หน่ วยกฎหมาย ก่ อนประสานกองคลั ง                              

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๒. หน่วยกฎหมาย... 

 

 



-๓๒- 
 

๒. หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการประสานการจัดท า 

(ร่าง) ประกาศให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่ าด้ วย หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการจั ดตั้ ง             

ส่วนงานการบริหารและการก าหนดต าแหน่ง              

พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในส านักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

เรียบร้อยแล้ว 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๒ (๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๓.๑ ขออนุมัติยกเลิกการท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เร่ือง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ระหวา่ง ๑๕ สถาบัน 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วชิาการ เร่ือง ความร่วมมอืด้านวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ของสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่าง ๑๕ สถาบัน โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานแจ้ง

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตอ่ไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทราบมติท่ีประชุม 

และได้ด าเนนิการประสานแจ้งหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

เรียบร้อยแล้ว 

๓.๒ ข อ อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย วิ จั ย               

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นท่ี 

ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การสื่อสาร 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพื้นท่ี โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ       

การสื่อสาร 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการประสาน

หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบและจัดท า (ร่าง) ประกาศ           

การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๔.๑ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๓๓- 
 

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่             

สู่ เมื องมรดกโลก เพื่ อร่ วมเป็น           

ภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนา  

เมอืงสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อน

มรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่าย

สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน

ร่วมภาครัฐ 

 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่         

สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม             

และการขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน             

ร่วมภาครัฐ 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว            

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือมอบอ านาจให้

คณบดีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่ เมืองมรดกโลก               

เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง 

สิ่ งแวดล้ อมและการขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่าง              

ภาคีเครือข่ายสถาบันการศกึษา และหนว่ยงานร่วมภาครัฐ 

๔.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข  

จาก (ร่าง) ประกาศคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุง

เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเคร่ืองมือ

วทิยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์           

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมท้ังมอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม            

จัดท าตารางเปรียบเทียบประกาศดังกล่าว 

๓. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                          

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ในการจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบ ารุง

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาตอ่ไป 

๔.๓ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๔- 
 

๔.๓ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร 

และขออนุมัติบรรจุการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรของวทิยาลัยการศกึษา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร และเห็นชอบการบรรจุการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ของวทิยาลัยการศกึษา ดังนี้ 

๑.๑ เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

แขนงวชิาภาษาญี่ปุ่น และแขนงวชิาภาษาฝร่ังเศส ออกไปอยา่งไมม่กี าหนด 

๑.๒ เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

แขนงวชิาภาษาจีน จากเลื่อนออกไปอยา่งไมม่กี าหนด เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓ เห็นชอบการบรรจุการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวชิา

การศึกษา (แขนงดนตรีและนาฎศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าในแผนพัฒนา

มหาวทิยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองแผนงาน ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว              

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  

กองแผนงาน รับทราบมติท่ีประชุม เรียบร้อยแล้ว           

และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๔ 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๔ 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนสิิตจ านวน 

๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวดรุณี    สมหวัง รหัสนสิิต ๖๑๓๕๑๐๒๘  จากเดิม F   แก้ไขเป็น D+ 

๑.๒ นายธนกิรณ์    หวังดี  รหัสนสิิต ๖๑๑๓๐๘๑๐  จากเดิม C  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  งามสอาด           

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานสิิต

เกินกวา่ก าหนดการแก้ไขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ไวพจน ์ งามสอาด เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๕- 
 

๖.๑.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา             

ก รณี  ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์               

ดร.อนุสรณ์  บุญปก อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๘๓๔๔๑ การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๘๓๔๔๑            

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวกุลณัฐ  เครือเอม รหัสนสิิต ๕๙๑๔๐๑๙๙ จากเดิม C แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก 

ด้วยวาจาและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก 

ตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานสิิต

เกินกวา่ก าหนด การแก้ไขผลการศกึษาและการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก ด้วยวาจา 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน 

การงบประมาณ และการพัสดุ            

ของทุนจากแหล่ งทุนภายนอก

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ            

และการพัสดุของทุนจากแหล่งทุน ภายนอกมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย ในการ

น าระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การเงิน การงบประมาณ

และการพัสดุของทุนจากแหล่งทุน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๔ ขอหารือการชี้แจงกระบวนการ           

และขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรม            

การวจิัยในมนุษย ์

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการพจิารณา

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์ดังนี้ 

๑. มหาวทิยาลัยได้ด าเนนิการแก้ไขปัญหาความล่าชา้ของกระบวนการพจิารณาจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย ์โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการสมทบเพิ่มเตมิ จ านวน ๑๘ คน เพื่อให้เกิด

ความรวดเร็วยิ่งขึน้ 

๒. ให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดตามเร่งรัดการประเมินผล                        

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทันตามกรอบเวลา 

และเพื่อเกิดประโยชนส์ูงสุดกับนักวจิัย 

๑. กองบริหารงานวิจัย รับทราบมติท่ีประชุม และได้ด าเนนิการ

ตามมตท่ีิประชุมเรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย ในการ

ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงาน 

ท่ีมีศักยภาพสามารถด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายในหน่วยงานได้ ท้ังนี้ 

อย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติ ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด หรือเป็นไปตามมาตรฐาน 

๓. ให้คณะ/วิทยาลัย... 

 

 



-๓๖- 
 

๓. ให้คณะ/วิทยาลัย ท่ีมีศักยภาพท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย             

ในมนุษย์ภายในหน่วยงาน สามารถด าเนินการได้ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาตกิ าหนด 

ระดับนานาชาติ โดยทางหน่วยพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ จะได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียด

ข้อก าหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม          

การวิจัยในมนุษย์ ตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ

วจิัยแห่งชาตไิวใ้ห้แก่คณะ/วทิยาลัย 

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  ว่ าด้ วย                   

การก ากั บดู แลการด า เนิ นการ             

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง

ระเบียบฉบับเดิม และฉบับใหม่ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน           

ของการด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์            

ของมหาวทิยาลัยพะเยาตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการจัดท าตารางเปรียบเทียบ 

ระหว่างระเบียบฉบับเดิม และฉบับใหม่ ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์

คุณภาพการศกึษา เพื่อการด าเนินการ

ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา            

เพื่อการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว                 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา จัดประชุม เพื่อน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้              

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการ           

ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๑ ภายในเดอืนมกราคม ๒๕๖๓  

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดประชุม เพื่อน าเสนอ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา เพื่อการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๓๗- 
 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

การส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ 

(OP Refer) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาตอ่ (OP Refer) 

๒. มอบส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว             

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และประสาน                        

หน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                     

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

๓. มอบกองบริการการศึกษา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการ           

รักษาต่อ (OP Refer) กับนิสิตท่ีฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ สถานศึกษา และสหกิจศึกษา ท้ังนี้ 

กรณีท่ีมีสิทธิอยู่นอกพื้นท่ีท่ีได้รับสิทธิการรักษา ให้ประสานนิสิตด าเนินการย้ายสิทธิ

การรักษามายังศูนยก์ารแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาก่อน   

 

๑. กองบริ การการศึ กษา รั บทราบมติ ท่ี ประชุ ม                           

และจะด าเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง                 

ผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ (OP Refer) กับนิสิต         

ท่ีฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ สถานศึกษา และสหกิจศึกษา          

ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

นสิิตสกิจศกึษา ในเดอืนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตอ่ไป  

๒. ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ

ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก           

เพื่อการรักษาต่อ (OP Refer) พร้อมท้ังประสาน           

การตรวจสอบ กับหน่วยกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๑.๘ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิ ธีการพักอาศัยในหอพั ก

สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัย            

ในหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าท่ี ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           

และประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว              

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี รับทราบมติท่ีประชุม และได้ด าเนินการ

น า (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ ก่อนประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว   

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพจิารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๓๘- 

นอกพืน้ที่... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโนบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  จังหวัดพะเยา ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโนบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ               

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี                     

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการ

ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมอืปฏิบัติ ดังนี ้

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหา้มจ าหน่าย

หรอืบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ 

๒. ขอความร่วมมอืงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเลีย้งสังสรรค์ของส่วนราชการ 

๓. ระมัดระวังมิใหต้กเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานสถานการณ์นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ที่พักอาศัยอยู่             

ณ มณฑลไห่หล าและมณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจนี จากสถานการณ์

ระบาดของ “โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙” 

สรุปเรื่อง 

  คณะแพทยศาสตร์ ขอรายงานสถานการณ์นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ที่พักอาศัยอยู่                     

ณ มณฑลไห่หล า และมณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถานการณ์ระบาดของ “โรคไวรัสโคโรน่า 

สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙” โดยคณะแพทยศาสตร ์ได้ด าเนินการ ดังนี ้

๑. กรณีที่นิสิตยังพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ยังคงอยู่ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยงดออกนอกพื้นที่ ต้องอยู่ในอาคารที่พักอาศัยเท่านั้น ให้หยุดเรียน                   

และหยุดฝึกงานหรืองดฝึกงานในแผนกโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกฉุกเฉินและแผนก

คัดกรองผูป้่วยนอก รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและใหเ้ป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้นๆ 

๒. กรณีที่นิสิตเดินทางกลับมายังประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตที่เดินทางกลับมายังประเทศ

ไทยแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย รวมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นจ านวนทั้งสิ้น 

๖๔ ราย โดยหากเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว ขอให้นิสิตเฝ้าระวัง สังเกตอาการ

และห้ามคลุกคลีกับผู้อื่นเป็นเวลา ๑ - ๒ สัปดาห์ ให้อยู่ในเฉพาะเขตที่พักอาศัย ห้ามออก              



-๓๙- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 

นอกพื้นที่ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยง/ผู้ที่มีอาการไอจาม 

ควรใส่หน้ากากอนามัยที่อยู่ในชุมชน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่/                    

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในส่วนเรื่องการเรียนนั้น นิสติไม่ต้องกังวลใจ ถ้าหากสถานการณ์               

ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดี สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน จะรีบด าเนินการประสานกับมหาวิทยาลัย           

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องการขอเลื่อนเปิดภาคเรียนต่อไป จึงขอให้นิสิตโปรดติดตาม         

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี  

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มีความห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น     

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอุปกรณ์ทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) ในสาธารณรัฐประชาชนจีนขาดแคลน             

และเป็นที่ต้องการเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สาขาวิชาการแพทย์                        

แผนจีน จึงได้ประสานมหาวิทยาลัยพะเยาในการช่วยเหลือเบื้องต้น ในการด าเนินการจัดส่งอุปกรณ์การแพทย์ 

(หน้ากากอนามัย) ให้กับนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น                 

หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน จะรายงานให้ทราบ                        

ในล าดับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) 

สรุปเรื่อง 

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการ

และการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียด          

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

 

 

 



-๔๐- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง แจ้งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองแผนงาน ขอแจ้งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                          

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ รวมทั้งมีส่วนร่วม           

และส่งเสริมการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา                    

ในการประเมินฯ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                          

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินทราบแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างถูกต้อง                                    

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้กองแผนงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจง

ดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง แจ้งเอกสาร “ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท” 

สรุปเรื่อง 

  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งเอกสาร “ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเฝ้า                       

ทูลละอองธุลีพระบาท” ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อให้หน่วยงานได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป                 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายใหผู้อ้ านวยการส านักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด    

และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 



-๔๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการประเมินตนเอง ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

ของโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing 

University System) 

สรุปเรื่อง 

  กองแผนงาน ขอแจ้ง (ร่าง) คู่มือการประเมินตนเอง ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์             

ของโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing University System) ทั้งนี้ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินตนเอง โดยการพิจารณา                   

ผลการด าเนินงาน และศักยภาพของสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ พันธกิจ 

และการก าหนดกลุ่มสถาบันในการตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       

ตามแผนงานโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-Inventing University System)                         

ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยารับปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม SUPER KPI ด้าน SMART OPERATION 

สรุปเรื่อง 

  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน                      

ตาม SUPER KPI ด้าน SMART OPERATION โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น                       

๕ ระบบ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว                     

และเป็นการรับฟังความต้องการเพิ่มเติมจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 

 



-๔๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ          

การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                 

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้อง     

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา        

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย        

ยังไมไ่ด้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน               

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ          

การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ                

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร                  

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร                  

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 

 



-๔๓- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน 

การเก็บรักษาเงนิ และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                               

๕/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยลัยพิจารณาทบทวนประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน          

ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างบริหารงานของส่วนงานในปัจจุบันและเป็นไปตามหลักการ                   

ควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ กองคลัง จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงนิ              

และการเบิกจ่ายเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน

ของส่วนงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และได้ด าเนินการปรับแก้ไขรูปแบบของ (ร่าง) ประกาศ         

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามที่หน่วยกฎหมายใหด้ าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองคลัง จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บ            

รักษาเงนิ และการเบิกจา่ยเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน                

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน                  

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

๓. มอบกองคลัง ประชุมชีแ้จง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้กับผูป้ฏิบัติงาน

ของแต่ละส่วนงาน เพื่อท าความเข้าใจและถือเป็นแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าวต่อไป เมื่อผา่นการเสนออนุมัตแิละลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



-๔๔- 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ 

โดยการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนจากส านักงาน               

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมเป็นสถาบันลูกข่าย                  

ในโครงการฯ และเพื่อยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน  ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย                    

ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และใหพ้ิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ซึ่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอชี้แจงว่าไม่สามารถด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว                

ตามความเห็นของหน่วยกฎหมายได้ เนื่องจากเป็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีการใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย                  

ที่เป็นมหาวิทยาลัยลูกข่ายในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย                       

แม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ (node) โดยการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัย

แหง่ชาติ (วช.) นั้น 

  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ       

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย               

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                  

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ              

ในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒      

โดยการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

 

 

 



-๔๕- 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน          

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว          

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการบรหิารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ระหว่าง ๑๒ สถาบัน เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙             

ซึ่งครบก าหนดระยะเวลา ๓ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น ที่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ                                 

ทางวิชาการ (MOU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้จัดท าบันทึกความร่วมมือ                

ทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย (ฉบับใหม่) โดยเพิ่มจ านวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

เครือข่ายอีก ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมเป็นเครือข่าย                     

ความร่วมมือทางวิชาการทั้งสิ้น ๑๔ สถาบัน ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ           

ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื

ทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคม          

และด้านการวิจัย ต่อไป 

 

 

 

 

 



-๔๖- 

ในการนี.้.. 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคม          

และด้านการวิจัย 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒               

เมื่อจันทร์ที ่๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัตปิรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติดังนี ้

๑. เห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             

การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                                    

พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร                

และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างไร 

๒. เมื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ด าเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว 

มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. เพิ่มรายวิชาภาษาเลือก 

๑) กลุ่มวิชาภาษาจีน คือ รายวิชา ๑๔๒๑๒๒ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจนี ๒ ๓(๒-๒-๕) 

๒) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น คือ รายวิชา ๑๔๓๔๗๑ ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น ๓ ๓(๒-๒-๕) 

๒. ย้ายรายวิชาภาษาบังคับ รายวิชา ๑๔๖๓๗๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ          

๓(๒-๒-๕) ไปยังรายวิชาภาษาเลือก (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 

๓. ปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จากเดิม “โดยให้เลือกเรียน         

ไม่เกิน ๒ ภาษา” เป็น “ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาเพียง ๑ กลุ่มวิชา” 

 

 

 



-๔๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้รายงานผลปฏิบัติตามมติ                   

ที่ประชุมดังกล่าว โดยระบุว่า การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนมีความเช่ียวชาญในภาษาใด

ภาษาหนึ่ง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร คือ มีความเข้าใจในการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน       

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ คือ มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศกึษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 

เป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             

การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัตปิรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป      

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑.๑ เพิ่มรายวิชาภาษาเลือก 

๑) กลุ่มวิชาภาษาจนี คือ รายวิชา ๑๔๒๑๒๒ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจนี ๒ ๓(๒-๒-๕) 

๒) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น คือ รายวิชา ๑๔๓๔๗๑ ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น ๓ ๓(๒-๒-๕) 

๑.๒ ย้ายรายวิชาภาษาบังคับ รายวิชา ๑๔๖๓๗๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ          

๓(๒-๒-๕) ไปยังรายวิชาภาษาเลือก (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 

๑.๓ ปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จากเดิม “โดยให้เลือกเรียน         

ไม่เกิน ๒ ภาษา” เป็น “ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาเพียง ๑ กลุ่มวิชา” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

 

 

 

 



-๔๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย (RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา              

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) เมื่ออังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ                                  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                         

ที่ประชุมมีมติดังนี ้

๑.  ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้เสนอแนวทางในการก าหนดประเด็น

ความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยระบุ         

ประเด็นความเสี่ยงที่ชัดเจน สื่อความหมายที่เกิดความเข้าใจได้ 

  อีกทั้ง คณะกรรมการฯ ได้ยกประเด็นความเสี่ยง เรื่อง นิสิตเสียชีวิตจากพฤติกรรมฆ่าตัวตาย     

ควรปรับประเด็นความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงสภาพปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง                 

ท าใหเ้กิดความกดดันกับสภาพจิตใจของนิสิต จงึส่งผลใหน้ิสติเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึน้ 

  นอกจากนี้ ในประเด็นความเสี่ยง เรื่องความพร้อมและศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เรื่องอัตรา Turnover rate ของบุคลากรเรื่องปัญหาภัยแล้ง และเรื่อง

ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ควรปรับเปลี่ยนการระบุหัวข้อประเด็นความเสี่ยงข้างต้นให้ชัดเจน           

และพิจารณาผลกระทบของประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างไร และมีมาตรการ                

หรอืแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและมหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

๒. มอบผูร้ับผดิชอบก ากับดูแลตามที่อธิการบดีมอบหมาย ด าเนินการทบทวนและปรับแก้ไข

ประเด็นหัวข้อความเสี่ยง และน าส่งกองแผนงาน 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานงานกองกลาง น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหาร    

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี ้กองแผนงาน ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น  

  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย     

(RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๔๙- 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (RM-Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (RM-Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองแผนงาน น าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในดังกล่าว            

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา (คตส.) เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขอหารอืแนวทางเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ pm ๒.๕ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้มีการประชุมหารือแนวทางเฝ้าระวังโรค

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ pm ๒.๕ ร่วมกับศูนย์บริการทางการแพทย์ (CE) และศูนย์การแพทย์               

และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหาแนวทางด าเนินการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 

๒๐๑๙ และ pm ๒.๕ ส าหรับบัณฑิตที่จะเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี ๒๕๖๓ รวมทั้งนิสติและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

  กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงขอหารือแนวทางเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่     

๒๐๑๙ และ pm ๒.๕ และขอด าเนินการในส่วนต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนตามที่ระบุไว้ในผลสรุปข้อที่ 

๑.๑.๒, ๑.๑.๔, ๑.๑.๕, ๑.๒.๒, ๑.๒.๕ และ ๑.๒.๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

ข้อหารือแนวทางเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ pm ๒.๕ และขอด าเนินการในส่วน                      

ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนตามที่ระบุไว้ในผลสรุปข้อที่ ๑.๑.๒, ๑.๑.๔, ๑.๑.๕, ๑.๒.๒, ๑.๒.๕ และ ๑.๒.๗ ต่อไป      

 

 

 

 

 

 



-๕๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 

 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบแนวทางเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ และ pm ๒.๕                           

อย่างเร่งด่วน ดังนี ้

ข้อที่ ๑.๑.๒  รณรงค์การใส่หน้ากากอนามัย 

ข้อที่ ๑.๑.๔ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามอาคารเรียน ส านักงาน ห้องสมุด ห้องน้ า โรงอาหาร     

สนามกีฬา หรอืบริเวณพื่นที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยอย่างพอเพียง 

ข้อที่ ๑.๑.๕ จัดให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน ไมโครโฟน เก้าอี้ ราวจับบันไดทางเดิน           

ลูกบิดประตู ราวจับประตูรถเมล์ เบาะที่นั่งรถเมล์ ฯลฯ 

ข้อที่ ๑.๒.๒ ออกประกาศแจง้ไปยังบัณฑิต พร้อมทั้งแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ       

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ เพื่อให้บัณฑติ                      

ประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงว่าเป็นผู้ป่วยไวรัสโคโรนาหรือไม่ และถ้าพบอาการ                                  

ควรแนะน าให้บัณฑิตระงับการเดินทางและเข้าร่วมในพิธีพระราชทาน       

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ และอนุญาตให้บัณฑิต        

สามารถเลื่อนเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป 

ข้อที่ ๑.๒.๕ การแก้ไขปัญหาระยะยาว เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกปี และในพิธี                      

พระราชทานปริญญาบัตร จ าเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของบัณฑิตทุกครั้ง                    

ทางศูนย์บริการทางการแพทย์ (CE) จึงขอเสนอทางมหาวิทยาลัยว่าควรมีการจัดซื้อ                             

เครื่องสแกนอุณหภูมิขนาดใหญ่ไว้อย่างน้อย ๑ เครื่อง และเสนอให้ทางโรงพยาบาล                              

มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการปรับปรุงห้อง Negative Pressure ไว้ในกรณี       

ระบาดของไวรัสแบบนี้ โดยสามารถใช้งบประมาณ ส่งเสริมป้องกันของศูนย์บริการ            

ทางการแพทย์ (CE) ได้ แต่ตอ้งขออนุญาตมายังมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน 

ข้อที่ ๑.๒.๗ ใหศู้นย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา รับผดิชอบในการดูแล

ความเจ็บป่วยของบัณฑิตโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณี

เจ็บป่วยทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ถือปฏิบัติตามแนวทางเฝ้าระวังดังกล่าวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ โครงการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา ผ่านระบบ Online ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด        

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเพาะพันธุ์        

ปัญญาผ่านระบบ Online ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗             

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       

เขต ๓๗ โดยน านวัตกรรมเพาะพันธุ์ปัญญาในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) การจัดการ        

ห้องเรียน Online การจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย SEEEM (STEM และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) รวมทั้งพัฒนา         

โครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญาให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในท้องถิ่น               

ทั้งนี้ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของหน่วยกฎหมาย        

โดยพบว่ามีประเด็นครบถ้วนและได้ปรับรูปแบบตามที่หนว่ยกฎหมายแนะน าเรียบร้อยแลว้ นั้น  

  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) 

บันทึกความเข้าใจ โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญาผ่านระบบ Online ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา                  

ผา่นระบบ Online ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๗ ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา 

ผา่นระบบ Online ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต ๓๗ 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึก

ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาทราบต่อไป 

 

 



-๕๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒           

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง การย้ายการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ       

“วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติอนุมัติการย้าย                                              

การด าเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา                   

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของกองบรรณาธิการให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ             

เพื่อพัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) นั้น  

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติโอนย้ายการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา”           

มาปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                             

อนุมัตโิอนย้ายการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน ณ กองบริหารงานวิจัย ต่อไป      

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัตโิอนย้ายการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน 

ณ กองบริหารงานวิจัย 

๒. มอบกองแผนงานประสานกับหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบโครงสร้างการโอนย้ายงาน                                 

ของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา”  จากสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา         

ไปสังกัดกองบริหารงานวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๓- 

๖.๒.๔.๒ ขอความร่วมมือ... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รายงานก าหนดการและรายละเอียดการจัดสรรจ านวนทุนของ            

ผู้ร่วมโครงการพัฒนาความเป็นสากลส าหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ด าเนินโครงการส าหรับนิสิต) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา              

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา               

ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์สปา         

ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบและกลไกในการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหร้ายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ ๑๒ เดือน 

และรายงานผลข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ รายงานประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และมีสิทธิรับโล่เกียรติคุณ

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ ก าหนดการพิธีถวายชุดครุยปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ แด่ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ในวันอาทิตย์ที่  

๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์                                     

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการแต่งกายให้สวมใส่ชุดปกติขาว 

สวมครุยปริญญา 

 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๔.๑ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อร่วม

แสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

 



-๕๔- 

๖.๒.๖.๔ ข้อบังคับ... 

 

 

๖.๒.๔.๒ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การงดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก            

ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว 

(Green Office) ปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน  

ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สร้างการสื่อสาร  

และการมีสว่นร่วมภายในองค์กร เป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานใหเ้ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖.๒.๕ ประธานสภาพนักงาน รายงานผลการด าเนินงานโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓           

โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้

๖.๒.๕.๑ กลุ่มที่ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๗๕๐ บาทต่อปี (มหาวิทยาลัยจ่ายให้ 

๑,๗๕๐ บาท จากราคาเบีย้เต็ม ๓,๕๐๐ บาท) 

๖.๒.๕.๒ กลุ่มที่ ๒ บุคลากรในครอบครัว โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่มแก่บุคคล 

ในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเต็มจ านวนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 

(ค่าเบีย้คนละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท) 

  หากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่มีความประสงค์จะท าประกันสุขภาพกลุ่มมหาวิทยาลัย 

อาจจัดให้มีการท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงลูกจ้างช่ัวคราว

รายวัน ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ได้ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาทต่อปี โดยเบิกจากงบประมาณ              

ของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรวบรวมรายชื่อบุคลากรผู้มีความประสงค์

ท าประกันสุขภาพกลุ่มดังกล่าว จัดส่งไปยังสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อไป   

 

๖.๒.๖ ผูช่้วยอธิการบดี (นายประฐมพงษ์  ทองรอด) แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๖.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกลับเข้าปฏิบัติงาน            

พ.ศ. ๒๕๖๒  

๖.๒.๖.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน             

พ.ศ. ๒๕๕๔  

๖.๒.๖.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย            

ระดับงาน ภายในส านักงานส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



-๕๕- 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 

๖.๒.๖.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน           

การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖.๒.๖.๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผดิทางละเมิด

ของเจา้หน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๖.๒.๖.๖ แนวปฏิบัติการเสนอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมเข้าใจ (Memorandum of Understanding 

:  MoU)  และบั นทึ กข้ อตกลง ความร่ วมมื อ  (Memorandum of Agreement :  MoA) 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

๖.๒.๗ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร)        

ขอเชิญเที่ยวงาน “กาดโก้งโค้ง ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓             

ณ ศูนย์ศกึษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 

๖.๒.๗.๑ สินค้าภายในงาน 

๑) อาหารพืน้เมอืง  

๒) ผัก ผลไม้สะอาด ปลอดสารพิษ  

๓) ของฝากสินค้าโอทอป  

๔) บูธแสดงสินค้าทางการเกษตร  

๖.๒.๗.๒ การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ 

๑) หนูน้อยคาวบอย คาวเกิร์ล 

๒) แข่งขันต าส้มต า 

๓) แข่งขันกินเร็ว 

๔) ประกวดดาวเทียม 

๕) ประกวดภาพถ่ายกาดโก้งโค้ง 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๖- 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางรัตติกาล จันตระกูล) 

     ผูช่้วยเลขานุการ  หัวหนา้งานทะเบียนนิสติและประมวลผล 

 ผูจ้ดรายงานการประชุม  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


