
 

๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์... 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๒๖ (๕/๒๕๖๓) 

วันพุธที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน ์ เช่ียวสุวรรณ) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สนิ กรรมการ 

(นายประฐมพงษ์  ทองรอด) 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ดร.วิพรพรรณ ์ เนื่องเม็ก) แทน 

๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา  เรอืงสทิธิ์) แทน 

๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) แทน  

๙. คณบดีคณะนิตศิาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 

๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์)  

๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 

๑๒. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาติ) 
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๒๙. ผู้อ านวยการ... 

 

 

๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เสาแก้ว) 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศริิ  ภักดีพินจิ)  

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์)   

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ ด ารงวิรยิะนุภาพ) 

๑๙. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  กาวรีะ) 

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นด)ี 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงค า) 

๒๔. ผูอ้ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๕. ผูอ้ านวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

๒๖. ผูอ้ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

๒๗. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๒๘. ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณวีงค์) 
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๑๓. นางสาวกนกวรรณ... 

 

 

๒๙. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๐. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๓๑. ผูอ้ านวยการกองกลาง ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๒. รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมลิา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุมผ่านระบบ Conference ณ ห้อง L๘๐๗ วิทยาลัยการจัดการ 

๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศรสีุดา  จงสทิธิผล)  

 

รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจ) 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(ดร.วุฒิชัย  ไชยรินค า) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย ผูช่้วยอธิการบดี 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผูช่้วยอธิการบดี 

๔. นางอังคณา  ปานเทือก ผูช่้วยอธิการบดี 

๕. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

๖. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง 

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. นายพลรบ  สวัสดี ผูอ้ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๖. แนวปฏบิัติ... 

 

 

๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์ 

๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหนา้งานประชุมและพิธีการ 

๑๕. นางชัชชญา  ถูกจติร นักประชาสัมพันธ์ 

๑๖. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชรส์าริกิจ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศว์รรณ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายเอนก  จักปวง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔ ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร) รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์  (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ) รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  นพรัก               

(คณบดีวิทยาลัยการศึกษา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล (สถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์

และผูช่้วยศาสตราจารย์ โดยมผีูเ้ข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จ านวน ๓๕ ราย 

๓. แนะน า นายประฐมพงษ์  ทองรอด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนในต าแหน่งผูอ้ านวยการศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้รักษาการแทนในต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เนื่องจากผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งดั งกล่าว หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  ส่งผลให้             

ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง จงึมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ ต าแหน่ง ดังนี ้

๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รักษาการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์

การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ รักษาการแทนในต าแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๕. แนะน าหนังสือรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้ปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)  

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 

 

 

๖. แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่าง  ๆรวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

๖.๑ ให้เปิดพื้นที่หรือช่องทางสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

จัดกิจกรรมชุมนุมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่างๆ หรือกิจกรรมรูปแบบอื่น             

เช่น การจัดอภิปรายการระดมสมอง ฯลฯ ภายในสถาบันได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์                        

และเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังรัฐบาลได้ 

๖.๒ ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สิทธิและหน้าที่พลเมือง รวมทั้งศีลธรรมจรรยาอันดีงาม แก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากร

ของสถาบันอุดมศกึษาอย่างถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ 

๖.๓ ให้ค าแนะน าแก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 

อภิปราย ระดมสมอง ฯลฯ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนจ านวนมาก ให้ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพ

ของตนเองและผู้อื่น ให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) โดยปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สวมหน้ากากอนามัย 

กินอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง และล้างมอืบ่อย ๆ เป็นต้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๗. ขอเชิญร่วมต้อนรับและกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์) ในระหว่างวันที ่๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๒๕ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๕ (๔/๒๕๖๓)                    

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม R๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย นั้น  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝา่ยเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม              

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๕ (๔/๒๕๖๓)                    

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓)        

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑแ์ละการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ... ที่ประชุมมีมติ 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 

  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา         

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑแ์ละการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                       

อนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งอธิการบดี              

กิตติคุณ พ.ศ. ... ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตยิกเลิก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัต ิ

หลักเกณฑแ์ละการแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณ พ.ศ. ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา           

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                

๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                

เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา                                  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และมอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ     

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป              

ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะของหน่วยกฎหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด                  

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗          

เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓         

ส าหรับนิสติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓         

ส าหรับนิสติระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

๒. มอบกองบริการการศกึษา น าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 

 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือด้านการบรกิารวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และบรษิัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง          

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์                         

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตร ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์                                                 

และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ

ดังกล่าว ตามความเห็นของหน่วยกฎหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง                                            

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด พร้อมทั้ง              

มอบอ านาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา            

และบริษัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด พร้อมทั้งมอบอ านาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     

เป็นผูล้งนามแทนอธิการบดี ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา            

และบริษัท คูโบต้าพะเยา จ ากัด และมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้งมอบอ านาจให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์           

และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผูล้งนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว            

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดารินทร  อินทับทิม อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี ดร.ดารินทร  อินทับทิม                      

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม กลุ่มที่ ๔ ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๒ (AEC) ของนิสติจ านวน ๒ ราย คือ 

๑. นางสาวนันทิกานต์   ปัฐวี  รหัสนิสติ ๖๒๐๕๓๓๔๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น A  

๒. นางสาวบุษศรินทร์    การไสว  รหัสนิสติ ๖๒๐๕๔๗๖๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา                      

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่                          

๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๐๒ 

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม กลุ่มที่ ๔ ของนิสิตจ านวน ๒ รายดังกล่าว กรณี นางสาวนันทิกานต์  ปัฐวี เนื่องด้วย       

อาจารย์ประจ ารายวิชา ได้ส่งกระดาษค าตอบของนิสิตให้ตรวจผิดชุด จึงท าให้คะแนนที่นิสิตได้รับไม่ตรง                     

กับความเป็นจริง และกรณี นางสาวบุษศรินทร์  การไสว เนื่องด้วยอาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนให้นิสิตผิด                       

จงึท าใหค้ะแนนที่นสิิตได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้ ดร.ดารินทร  อินทับทิม อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม กลุ่มที่ ๔ รายละเอียด    

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามประกาศ                  

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า

ก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑                                       

และเป็นการขอแก้ไขผลการศกึษาเป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนรายดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝา่ยเลขานุการ จงึขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ดารินทร  อินทับทิม อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขผล     

การศกึษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม กลุ่มที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ (AEC) ของนิสติจ านวน ๒ ราย คือ 

๑.๑ นางสาวนันทิกานต์   ปัฐวี  รหัสนิสติ ๖๒๐๕๓๓๔๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น A 

๑.๒ นางสาวบุษศรินทร์   การไสว รหัสนิสติ ๖๒๐๕๔๗๖๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ดารินทร  อินทับทิม ด้วยวาจา และรายงาน              

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศกึษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ดารินทร  อินทับทิม อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม กลุ่มที่ ๔ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสติจ านวน ๒ ราย ดังนี ้

๑.๑ นางสาวนันทิกานต์   ปัฐวี รหัสนิสติ ๖๒๐๕๓๓๔๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น A 

๑.๒ นางสาวบุษศรินทร์   การไสว รหัสนิสติ ๖๒๐๕๔๗๖๐ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ดารินทร  อินทับทิม ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง ผู้รับผิดชอบ

รายวิชายกเลิกการสอบ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้กรรมการคุมสอบร่วมทราบ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง               

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชายกเลิกการสอบ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้กรรมการ                

คุมสอบร่วมทราบ ในรายวิชา ๑๐๐๓๖๒ และ ๑๐๐๔๗๒ กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น                 

หมู่เรียนที่ ๑ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง CE๐๕๓๐๒ - ๓               

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รับผิดชอบรายวิชายกเลิกการสอบ โดยไม่แจ้ง                    

ล่วงหน้าให้กรรมการคุมสอบร่วมทราบ เนื่องจากก่อนมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางควบคุม                

การสอบฯ ตนเองได้แจ้งกับทางฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ว่ามีความประสงค์ขอยกเลิกการสอบปลายภาค                  

ในรายวิชาดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเมื่อประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางควบคุมการสอบฯ ออกมา

ปรากฎว่าในตารางคุมสอบตนเองไม่มีการคุมสอบในรายวิชาดังกล่าว ท าให้เข้าใจว่ารายวิชาได้ถูกถอดออก

จากตารางสอบปลายภาคการศึกษาแล้ว จึงไม่ได้ตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางควบคุม

การสอบฯ อย่างละเอียด เมื่อถึงก าหนดวันสอบปรากฎว่ากรรมการควบคุมสอบไม่ทราบว่ามีการยกเลิก                 

การสอบท าให้มีการร้องเรียนขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อบแล้ว นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง ผู้รับผิดชอบ

รายวิชายกเลิกการสอบ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้กรรมการคุมสอบร่วมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามประกาศ          

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่า          

ก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑                       

และเป็นการกระท าความผดิครั้งแรกของนายกันตพงศ ์ แสงพวง 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต    

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝา่ยเลขานุการ จงึขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติการสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา                  

นิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชายกเลิกการสอบ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้กรรมการคุมสอบ                             

ร่วมทราบ ในรายวิชา ๑๐๐๓๖๒ และ ๑๐๐๔๗๒ กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น        

หมู่เรียนที่ ๑ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.        

ณ หอ้ง CE๐๕๓๐๒ - ๓ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกันตพงศ์  แสงพวง ด้วยวาจาและรายงาน                       

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา        

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายกันตพงศ์  แสงพวง ผู้รับผิดชอบ

รายวิชายกเลิกการสอบ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้กรรมการคุมสอบร่วมทราบ ในรายวิชา 

๑๐๐๓๖๒ และ ๑๐๐๔๗๒ กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น หมู่เรียนที่ ๑ ซึ่งจัด

สอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง CE

๐๕๓๐๒ - ๓ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกันตพงศ์  แสงพวง ด้วยวาจาและรายงาน                       

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การด าเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษา        

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. มอบกองบริการการศึกษา พิจารณาแนวทางในการแจ้งยกเลิกการคุมสอบของอาจารย์ 

โดยวิธีการลดการใช้กระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่าย

นายจ้าง (มหาวิทยาลัย) 

สรุปเรื่อง 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่จดทะเบียนแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยา                    

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน            

ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ คณะกรรมการกองทุน           

ข้อ ๑๗.๑ วาระการด ารงต าแหน่งให้คณะกรรมการกองทุนมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และอาจได้รับ                

แต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ                    

ฝา่ยนายจา้ง (มหาวิทยาลัย) มีก าหนดครบวาระในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ฝา่ยนายจา้ง (มหาวิทยาลัย) ดังนี ้

ที่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

๒ นายประฐมพงศ ์ ทองรอด ผูช่้วยอธิการบดี 

๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติิมา  กาวีระ คณบดีคณะศลิปศาสตร ์

๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นด ี คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์

๖ นายสมทบ  เหล็กสิงห ์ ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที่ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ใหค้วามเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ดังนี ้

ที่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

๒ นายประฐมพงศ ์ ทองรอด ผูช่้วยอธิการบดี 

๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติิมา  กาวีระ คณบดีคณะศลิปศาสตร ์

๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นด ี คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์

๖ นายสมทบ  เหล็กสิงห ์ ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที่ 

 



-๑๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ดังนี ้

ที่ รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

๒ นายประฐมพงศ ์ ทองรอด ผูช่้วยอธิการบดี 

๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติิมา  กาวีระ คณบดีคณะศลิปศาสตร ์

๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นด ี คณบดีคณะสหเวชศาสตร ์

๖ นายสมทบ  เหล็กสิงห ์ ผูอ้ านวยการกองการเจา้หน้าที่ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ฝา่ยนายจา้ง (มหาวิทยาลัย) ล าดับที่ ๒ 

จาก นายประฐมพงศ ์ ทองรอด ต าแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดี 

เป็น นายประฐมพงศ ์ ทองรอด ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๑๕- 
 

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) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ

และพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ าจวง 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์

ล้านนา จากโรงเรียนบ้านน้ าจวง ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 
 

 

 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๔... 

 

 



-๑๖- 
 

- 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 

 

 

กองบริหารงานวิ จั ย  ได้ด าเนินการเสนอลงนาม          

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เ ร่ือง 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

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน       

ประเทศ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา          

น าเ ร่ืองดั งกล่ าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                    

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
 

 

 
 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๖... 

 

 



-๑๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๖.๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง การส่ง

มอบผลการด าเนินงานจั ดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมและการพัฒนาบุคลากร    

เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ

ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบัน 

อุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข

ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ    

ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 

(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

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 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว    

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา 

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง 

เร่ือง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้

บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิ บัติ งาน          

เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ กับส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม              

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา มหาวิทยาลัยพะเยา             

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

 

 - ในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๗... 

 

 



-๑๘- 
 

- 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                  

ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

แห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

เพื่อทราบตอ่ไป 
 

- 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 าเนินการเสนอลงนาม          

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ

ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๖ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๑๙- 
 

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 

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 

 

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 

๑.๔ (ร่าง) บันทึก... 

 

 



-๒๐- 
 

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 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 คร้ังที่ ๑๙... 

 

 



-๒๑- 
 

- 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   

 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ในการน าการเปลี่ยนชื่อคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

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 ในการจัดท าแผนโครงการจัดตั้ง           

ศูนย์ส่งสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ (เชียงราย)            

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบ ริ หา ร

มหาวทิยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังตอ่ไป 

 

 

 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๐... 

 

 



-๒๒- 
 

- 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 ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในกิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิทยาการจั ดการและสารสนเทศศาสตร์              

และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ในการประสานหน่วยกฎหมาย ปรับแก้ไข 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดตั้งหน่วย

บริการงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเห็นของ 

หน่วยกฎหมาย ก่อนประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว            

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของ

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 
 

 
- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๒... 

 

 



-๒๓- 
 

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

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

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

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นท่ี 

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบในหลักการการจัดตัง้หนว่ยวจิัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

เชงิพื้นท่ี โดยอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการ

ประสานการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศการปรับ

โครงสร้างหน่วยงาน ในสังกัดคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กับหนว่ยกฎหมาย  

 

 

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ 

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่            

สู่ เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็น           

ภาคี เ ค รื อข่ า ยการอนุ รั ก ษ์                 

พัฒนาเมืองสิ่ งแวดล้อม และ             

การขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่าง  

ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 

และหนว่ยงานร่วมภาครัฐ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่                   

สู่เมอืงมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมอืงสิ่งแวดล้อม             และ

การขับเคลื่อนมรดกโลก ระหวา่ง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศกึษา และหนว่ยงานร่วมภาครัฐ  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว                         

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา            

เพื่อทราบตอ่ไป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์         

ได้ด าเนินการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่         

สู่เมืองมรดกโลกเพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการ

อนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อน

มรดกโลก ระหว่าง ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา   

และหน่ วยงานร่วมภาครัฐ เมื่ อวั นศุกร์ ท่ี  ๑๔  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง

ด าเนินการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

   ๖.๑.๔ ขอหารือ... 

 

 



-๒๔- 
 

๖.๑.๔ ขอหารือการชี้แจงกระบวนการ           

และขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรม            

การวจิัยในมนุษย ์

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพิ่มเติม จ านวน ๑๘ คน เพื่อให้เกิดความ

รวดเร็วยิ่งขึน้ 

๒. ให้ เจ้ าหน้าท่ีหน่วยจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย์  ติดตามเร่งรัดการประเมินผล                        

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทันตามกรอบ

เวลา และเพื่อเกิดประโยชนส์ูงสุดกับนักวจิัย 

๓. ให้คณะ/วทิยาลัย ท่ีมีศักยภาพท่ีจะแตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษยภ์ายใน

หน่วยงาน สามารถด าเนินการได้ ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาตกิ าหนด 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย             

ในการจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอยีด ในการจัดตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  

 

 

 

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย                   

การก ากับดูแลการด าเนินการ             

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 
 

สถาบันนวั ตกรรมและถ่ ายทอดเทคโนโลยี                     

ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์              

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ... เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุง

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

   ๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๒๕- 
 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก 

ข้ อตกลงการส่ งผู้ ป่ ว ยนอก               

เพื่อการรักษาตอ่ (OP Refer) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

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

๒. มอบส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว                      

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

๓. มอบกองบริการการศึกษา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ  

(OP Refer) กับนสิิตท่ีฝึกงาน ฝึกปฏบัิต ิสถานศกึษา และสหกิจศกึษา ท้ังนี้ กรณีท่ีมีสทิธิ อยู่

นอกพื้นท่ีท่ีได้รับสิทธิการรักษา ให้ประสานนิสิตด าเนินการย้ายสิทธิการรักษามายัง ศูนย์

การแพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยาก่อน   

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเสนอลงนามบันทึก

ข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ (OP Refer) 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                    

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓ (๒/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การร่วม

จั ดการประชุมทางวิ ชาการและ            

การตี พิ มพ์ เผยแพ ร่  ระหว่ าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การร่วมจัดการประชุมทางวชิาการ และ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย             

ในการเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง   

การร่วมจัดการประชุมทางวิชาการและการตีพิมพ์

เผยแพร่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม

รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว      

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 
 

 

   ๔.๒ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๒๖- 
 

๔.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก ความ

เข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหวา่ง มหาวทิยาลัยพะเยา กับมหาวทิยาลัยนเรศวร  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ทราบตอ่ไป  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในการเสนอลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

๔.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการ

กรณีรายงานผลการศึกษานิสิต  

เกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา

และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การด าเนินการกรณีรายงานผล

การศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มาคุมสอบ             

ตามก าหนด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบกองบริการการศกึษา น าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามตอ่ไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา   

ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง          

การด าเนินการกรณีรายงานผลการศึกษานิสิต            

เกินกว่าก าหนดการแก้ไขผลการศึกษาและการไม่มา 

คุมสอบตามก าหนด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... เสนออธิการบดี

อนุมัติและลงนามตอ่ไป 

 

๖.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ความเข้าใจ การสนับสนุนและ

ส่ ง เส ริ มการส ร้ า งนวั ตก รรม             

เพื่ อสั งคมในพื้น ท่ีกลุ่ มจั งหวั ด

ภาค เหนื อตอนบน ๒ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สังคมในพื้นท่ีกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อน
ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

ทราบตอ่ไป 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ

เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสังคมในพื้นท่ี             

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป   

 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๗- 
 

๖.๑.๒ ขออนุ มั ติ ป รับป รุ ง โครงส ร้ า ง

หนว่ยงานภายในกองกลาง 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนว่ยงานยอ่ย ระดับงาน ภายในกองกลาง เป็น ๕ งาน ดังนี้ 

๑.๑ งานธุรการ 

๑.๒ งานประชุมและพธีิการ 

๑.๓ งานประชาสัมพันธ์ 

๑.๔ งานประสานงานกรุงเทพฯ 

๑.๕ งานวเิทศสัมพันธ์ 

๒. อนุมัติโอนย้ายร้านของท่ีระลึก และอัตราก าลังสังกัดกองกลาง ไปสังกัดร้านของท่ีระลึก 

ส านักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน ๒ อัตรา ตามรายชื่อ ดังนี้ 

๒.๑ นางสาวธนพร เรืองเดช เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานราชการ) 

๒.๒ นางวาสนา ค าปา เจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานมหาวทิยาลัย) 

๓. มอบกองแผนงาน ประสานหน่วยกฎหมาย จัดท าประกาศปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย         

ระดับงาน สังกัดกองกลาง ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ าดื่ม สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การบริหารงานของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ โดยมอบหน่วยบริหารน้ าดื่ม 

ด าเนนิการน าเงินและทรัพยส์ินท่ีเหลือท้ังหมดเข้าเป็นรายได้ของมหาวทิยาลัย  

๔. มอบกองการเจ้าหน้าท่ี จัดท ารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง               

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายสังกัด              

ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน ในการ

ประสานการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศปรับปรุง

โครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน สังกัดกองกลาง 

ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ าดื่ ม สั งกัดกองกลาง            

กับหนว่ยกฎหมาย 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าท่ี ในการ

จัดท ารายละเอียดการย้ายสังกัดของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

เพื่อพจิารณาอนุมัติการยา้ยสังกัดของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

    - ในคราวประชุม คร้ังที่ ๒๔... 

 

 



-๒๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๔ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

วาระที ่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ

๔.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลง เร่ือง ความร่วมมือทาง

วชิาการ ระหวา่ง คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท 

แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์       

มหาวทิยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนเสนอลงนาม           

และประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                    

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ ระหว่ างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย                

ในการประสานการลงนาม บันทึกข้อตกลง เร่ือง                  

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเ ร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนด

อัตราค่ าตอบแทนการผลิตสื่ อ

อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิต           

สื่ออเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่เกินอัตรา

ค่าตอบแทนท่ีด าเนินการเดิม ก่อนประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว เสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน           

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของ

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิ บัติ ในการผลิ ตสื่ อ

อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏบัิติในการผลิตสื่อ

อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. มอบกองบริการการศกึษา น าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามตอ่ไป  
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏบัิตใินการ

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนออธิการบดี

อนุมัติและลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบ... 

 

 



-๒๙- 
 

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง คุณสมบัติ 

ห ลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

อธิการบดีกติตคิุณ พ.ศ. ... 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้ง

อธิการบดีกติตคิุณ พ.ศ. ...   

๒. มอบส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป  

 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ

ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา              

เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งอธิการบดี             

กิตติคุณ พ.ศ. ... ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมคร้ังท่ี ๒๖ (๕/๒๕๖๓) 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขออนุ มั ติ ป รั บแผนการศึ กษา             

และเปลี่ ยนแปลงรหั สรายวิ ชา             

และเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

การสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเพิ่มรายวิชา             

ในกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.๑ ปรับแผนการศกึษา และเปลี่ยนแปลงรหัสรายวชิา ส าหรับนสิิตรหัส ๖๓ เป็นตน้ไป 

๑.๑.๑ ปรับแผนการศกึษา ดังนี้ 

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

จาก ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศกึษาตน้ ไปยัง ชัน้ปีท่ี ๑ ภาคการศกึษาปลาย 

๒) ย้ายรายวิชา ๑๔xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาท่ี ๓ ๓(๒-๒-๕) จาก ชั้นปีท่ี ๑              

ภาคการศกึษาปลาย ไปยัง ชัน้ปีท่ี ๒ ภาคการศกึษาตน้ 

๓) ย้ายรายวิชา xxxxxx เลอืกเสรี ๓(x-x-x) จาก ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศกึษาปลาย ไป

ยัง ชัน้ปีท่ี ๓ ภาคการศกึษาตน้ 

  เนื่องจากให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนท่ีนิสิตควรจะมีพื้นฐาน        

การคิดสร้างสรรค์ก่อนท่ีจะเรียนและผลิตผลงานในช้ันปีท่ีสูงขึ้นไป และเป็นการกระจาย

หนว่ยกิต ลดภาระการเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา             

ในการน าการปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัส

รายวชิา และเพิ่มรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้... 

 

 



-๓๐- 
 

 ท้ังนี้ โดยเร่ิมใชก้ับนสิิตรหัส ๖๓ เป็นตน้ไป ท่ีใชห้ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัง้แต่

ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

๑.๑.๒ เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก รายวชิา ๑๒๗๓๒๑ การคิดสร้างสรรค์

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

สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) เพื่อให้เป็นไปตามความหมายของเลข

รหัสรายวิชาในล าดับท่ี ๔ ระดับชั้นปีของการศึกษา เนื่องจากมีการปรับ

แผนการศึกษา จาก ชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปยัง ชั้นปีท่ี ๑ ภาค

การศกึษาปลาย 

๑.๒ เพิ่มรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลอืก ส าหรับนสิิตรหัส ๖๐ จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑.๒.๑ กลุ่มวารสารศาสตร์ จ านวน ๓ รายวชิา 

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

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

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

๑.๒.๒ กลุ่มสื่อภาพและเสียง จ านวน ๓ รายวชิา 

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

๒) ๑๒๗๓๑๔ การผลิตภาพยนต ์๓(๒-๒-๕) 

๓) ๑๒๗๓๔๒ การสื่อสารแบรนด์ ๓(๒-๒-๕) 

ท้ังนี้ โดยเร่ิมใช้กับนิสิตท่ีใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น                 

ปีการศกึษา ๒๕๖๓ เป็นตน้ไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว           

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

๔.๔ ขออนุมัติ... 
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๔.๔ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายวิชา 

หลักสูตรเภสั ชศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              

การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชา         

ท่ีเปิดสอนให้สาขา/หลักสูตรอื่น   จาก รายวิชา ๓๔๑๓๓๕ หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์            

๓(๒-๓-๖) เป็น รายวชิา ๓๔๑๒๓๕ เภสัชวทิยาทางการแพทย ์๓(๒-๒-๕) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า

การเปลี่ยนแปลงรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขา/

หลักสูตรอื่น จาก รายวชิา ๓๔๑๓๓๕ หลักเภสัชวิทยา

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

เภสัชวิทยาทางการแพทย์  ๓(๒-๒-๕) เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

๔.๕ ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ 

วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยวีัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว             

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา             

ในการน าการเพิ่มรายวิชา ๒๔๖๔๒๕ วัสดุทางการแพทย์   

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

  

๔.๖ ขออนุ มั ติ แก้ ไ ขผลการศึ กษา            

กรณี  นายเฉลิมวุฒิ   สาระกิจ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๔๗๕ 

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๔๗๕ สิทธิมนุษยชน         

กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มท่ี ๑ ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ (AEC) 

แก้ไขผลการศกึษา ของนายปรเมศวร์  ค าลอื รหัสนสิิต ๕๘๐๓๓๐๘๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนติิศาสตร์ วา่กล่าวตักเตอืน นายเฉลิมวุฒ ิ สาระกิจ ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวทิยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ตามประกาศ มหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ือง การด าเนนิการกรณีการรายงานผลการศกึษานสิิตเกินกวา่ก าหนด  การแก้ไขผลการศึกษา 

และการไมม่าคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 

ด้วยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ ขออนุมัติ... 
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๔.๘ ขออนุมัติด า เนินโครงการวิจั ย

งบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

มติ   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                           

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ พร้อมงบประมาณ

สนับสนุนท้ังสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่าย             

จากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนท่ัวไป โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยใน

แผนปฏบัิตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการ

ด าเนินการท าสัญญาทุนวิจัยและเบิกเงินงวดท่ี ๑              

ตามโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๙ โครงการ               

พร้อมงบประมาณสนับสนุนท้ังสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ าย             

จ ากแผนง านวิ จั ย  กอ ง ทุ น วิ จั ย  เ งิ น อุ ดหนุ น                    

หมวดอุดหนุนท่ัวไป โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย              

ในแผนปฏบัิตกิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๔.๙ ขออนุมั ติ ด า เนิ น โครงการวิ จั ย

งบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้           

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน            

๑๗ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนท้ังสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท

ถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวจิัย แผนงานวจิัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลย ีหมวดเงิน

อุดหนุนทุนสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทราบมติ

ท่ีประชุม และได้ด าเนนิการตามมตท่ีิประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติ          

การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตร

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร                  

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการ

บริหารจัดการศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี            

ควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๓ ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ 

ก่อนน าเสนออธิการบดอีนุมัติและลงนามตอ่ไป 

๖.๑.๑.๒ ขอความเหน็ชอบ... 
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๖.๑.๑.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการเบิก

จ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเร่ืองดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน                  

และทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบกองคลัง ประชุมชี้แจง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อท าความเข้าใจและถือเป็นแนวปฏิบัติตามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยาดังกล่าวตอ่ไป เมื่อผ่านการเสนออนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 

กองคลัง ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา และอธิการบดีลงนาม 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง 

ในการจัดประชุมชี้แจงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดั งกล่ าว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานทราบ             

เพื่อท าความเข้าใจและถือเป็นแนวปฏิบัติตามประกาศ

มหาวทิยาลัยพะเยาดังกล่าวตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน 

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย

ด้ านมาตรฐานความปลอดภั ย

ห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ โดยการ

สนับสนุนจากส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ระหว่างมหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม ่และมหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน          

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ระหวา่งมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว          

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในการลงนามบันทึกข้อตกลง           

ความร่วมมือ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยแม่ข่ ายด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ โดยการสนับสนุนจากส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

๖.๑.๓ ขอความเห็นชอบ... 
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๖.๑.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการบริหารการพัฒนาสังคม

และด้านการวจิัย 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือทางวชิาการด้านการบริหารการ

พัฒนาสังคมและด้านการวจิัย 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว               

ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

อยู่ ระหว่ างด า เนินการของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ในการเสนอลงนามบันทึกความเข้าใจ           

ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหาร          

การพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

๖.๑.๔ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ท่อง เ ท่ี ยว หลั กสู ตรปรับป รุ ง             

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.๑ เพิ่มรายวชิาภาษาเลอืก 

๑) กลุ่มวิชาภาษาจีน คือ รายวิชา ๑๔๒๑๒๒ การพัฒนาทักษะการฟังและ            

การพูดภาษาจีน ๒ ๓(๒-๒-๕) 

๒) กลุ่มวชิาภาษาญี่ปุ่น คือ รายวชิา ๑๔๓๔๗๑ ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งตน้ ๓ ๓(๒-๒-๕) 

๑.๒ ยา้ยรายวชิาภาษาบังคับ รายวชิา ๑๔๖๓๗๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ

การบริการ ๓(๒-๒-๕) ไปยังรายวชิาภาษาเลอืก (กลุ่มวชิาภาษาอังกฤษ) 

๑.๓ ปรับปรุงเงื่อนไขการเลอืกเรียน กลุ่มวชิาภาษาตา่งประเทศ จากเดิม “โดยให้เลอืก

เรียนไมเ่กิน ๒ ภาษา” เป็น “ให้เลอืกเรียนกลุ่มวชิาภาษาเพยีง ๑ กลุ่มวชิา” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว              

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า

การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป  

๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบ... 
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๖.๑.๕ ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย (RM-Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย               

(RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองแผนงาน น าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในดังกล่าว            

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลัยพะเยา (คตส.) เพื่อพจิารณาตอ่ไป 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ระดับมหาวทิยาลัย (RM-Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลั ยพะเยา (คตส.)               

เพื่อพจิารณา ในวันท่ี ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  

 

๖.๑.๖ ขอหารือแนวทางเฝ้าระวังโรคไวรัส

โคโรนา สายพันธ์ุ ใหม่  ๒๐๑๙           

และ pm ๒.๕ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบแนวทางเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ และ pm ๒.๕                           

อยา่งเร่งด่วน ดังนี้ 

ข้อท่ี ๑.๑.๒  รณรงค์การใส่หนา้กากอนามัย 

ข้อท่ี ๑.๑.๔ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามอาคารเรียน ส านักงาน ห้องสมุด ห้องน้ า 

โรงอาหารสนามกีฬา หรือบริเวณพื่นท่ีสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย

อยา่งพอเพยีง 

ข้อท่ี ๑.๑.๕ จัดให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน ไมโครโฟน เก้าอี้ ราวจับบันไดทางเดิน           

ลูกบิดประตู ราวจับประตูรถเมล์ เบาะท่ีน่ังรถเมล์ ฯลฯ 

ข้อท่ี ๑.๒.๒ ออกประกาศแจ้งไปยังบัณฑิต พร้อมท้ังแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

เพื่อให้บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงว่าเป็นผู้ป่วยไวรัสโคโรนาหรือไม่ 

และถ้าพบอาการควรแนะน าให้บัณฑิตระงับการเดินทางและเข้าร่วม           

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

และอนุญาตให้บัณฑิตสามารถเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป 

ข้อท่ี ๑.๒.๕ การแก้ไขปัญหาระยะยาว เน่ืองจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกปี             

และในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จ าเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ            

ของบัณฑิตทุกคร้ัง ทางศูนย์บริการทางการแพทย์  (CE) จึ งขอเสนอ                                

กองพัฒนาคุณภาพนสิิตและนสิิตพิการ รับทราบมติท่ีประชุม 

และได้ด าเนนิการตามมตท่ีิประชุม เรียบร้อยแล้ว 

ทางมหาวิทยาลัย... 
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ทางมหาวิทยาลัยว่าควรมีการจัดซื้อเคร่ืองสแกนอุณหภูมิขนาดใหญ่ไว้            

อย่างน้อย ๑ เคร่ือง และเสนอให้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา              

ควรมี การปรับปรุ งห้ อง  Negative Pressure ไว้ ในกรณี ระบาด               

ของไวรัสแบบนี้ โดยสามารถใช้งบประมาณ ส่งเสริมป้องกันของศูนย์บริการ

ทางการแพทย ์(CE) ได้ แตต่อ้งขออนุญาตมายังมหาวทิยาลัยตามขั้นตอน 

ข้อท่ี ๑.๒.๗ ให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบในการดูแล

ความเจ็บป่วยของบัณฑิตโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล             

กรณีเจ็บป่วยท่ัวไป ในระหวา่งวันท่ี ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒. มอบคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย ์ถือปฏบัิตติามแนวทางเฝ้าระวังดังกล่าวตอ่ไป 

 

 

 

๖.๑.๗ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก         

ความเข้าใจ โครงการจัดการเรียน 

การสอนตามแนวคิดเพาะพันธ์ุปัญญา  

ผ่ า น ร ะ บ บ  Online ร ะ ห ว่ า ง 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา           

เขต ๓๗ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเพาะพันธ์ุ

ปัญญา ผ่านระบบ Online ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๗ 

๒. มอบสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึก

ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว           

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาทราบต่อไป 
 

 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเพาะพันธ์ุปัญญา 

ผ่านระบบ Online ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับส านักงาน          

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ก่อนประสาน

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเร่ืองดังกล่าว           

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาทราบต่อไป 

๖.๑.๘ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๗- 
 

๖.๑.๘ ขออนุมัติโอนย้ายการด าเนินงาน

ของกองบรรณาธิการ “วารสาร

นเรศวรพะเยา” 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติโอนย้ายการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน     

ณ กองบริหารงานวจิัย 

๒. มอบกองแผนงานประสานกับหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบโครงสร้างการโอนย้ายงาน                                 

ของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” จากสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไปสังกัดกองบริหารงานวจิัย  

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน ในการประสาน

การตรวจสอบโครงสร้างการโอนย้ ายงานของ            

กองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” จากสังกัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสังกัด            

กองบริหารงานวจิัย กับหนว่ยกฎหมาย 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๓๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๖ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๐๐๐ บาท             

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒ โครงการ เป็นจ านวนเงนิ          

ทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ                

และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 

 

มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๙- 

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 การจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง         

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                                  

และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง                 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                   

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์         

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่สภา

มหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ประสานกับหน่วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 

 

 



-๔๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง         

การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                                  

และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน        

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                   

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์                                    

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี ้ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา

อนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการให้บริการวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ประสานกับหน่วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ

การเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 



-๔๑- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหาร

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        

เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                                       

และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                      

การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด         

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม           

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่            

สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ใหบ้ริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม แนบโครงสร้างการบริหารศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และประสานกับหน่วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว  

เสนอคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

 

 

 

 



-๔๒- 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

รายการและอัตราค่าใช้จ่าย ส าหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐ

และเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑติพรเีมี่ยม ระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร

บรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                         

๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิต             

บัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว         

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบกองบริการการศึกษา ประสาน

หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยกฏหมาย

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

รายการและอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม       

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต              

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายการและอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ               

ความร่วมมอืภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑติพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



-๔๓- 

มติ ที่ประชุม... 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายการและอัตราค่าใช้จ่าย

ส าหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                          

๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓                

โดยมอบกองบริการการศึกษา จัดส่งข้อมูล (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ                      

ข้อมูลตามประกาศอีกครั้ง และเมื่อด าเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษา ประสาน

หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ                

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสาน

หน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                           

ของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

 

 

 



-๔๔- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย ระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Hunan Instiute of Engineering, China 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Hunan Instiute of Engineering, China มีความประสงค์            

จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยในโครงการ “การจัดการพลังงานและระบบควบคุมพลังงาน                         

แบบคลัสเตอร์ภายในระบบไฟฟ้าไมโครกริด ที่ประกอบด้วยแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน”                          

เพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    

ในประเด็นการวิจัยและการพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประสานหน่วยกฎหมาย       

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยดังกล่าว และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ               

ของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย ระหว่าง              

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Hunan Instiute of Engineering, China รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา         

กับ Hunan Instiute of Engineering, China ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Hunan Instiute of Engineering, China 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว              

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 



-๔๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทาง           

การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หรอืโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่                         

๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 

(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                    

เรื่อง แนงทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙               

(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ดังกล่าว ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อด าเนินการตามข้อ ๑ 

เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษา ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร           

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสานหน่วยกฎหมาย ตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยกฏหมาย

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทาง            

การจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus       

Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกัน           

และควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus 

Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนออธิการบดีอนุมัติและลงนามต่อไป 

 

 



-๔๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท เทสโก้ บางกอก จ ากัด เรื่อง ความร่วมมือ

สหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิจัยและบรกิารวิชาการ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท เทสโก้ บางกอก จ ากัด เรื่อง ความร่วมมือสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยน                      

องค์ความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานหน่วยกฎหมาย

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ               

ของหน่วยกฏหมายเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท เทสโก้ บางกอก จ ากัด เรื่อง ความร่วมมือสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยน      

องค์ความรู้ดา้นวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                                             

ใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท เทสโก้ บางกอก 

จ ากัด เรื่อง ความร่วมมอืสหกิจศกึษาและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

และบริษัท เทสโก้ บางกอก จ ากัด เรื่อง ความร่วมมือสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และมอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

ประสานการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว กับหน่วยกฎหมาย 

ก่อนเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว            

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 



-๔๗- 

๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์... 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากร              

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๓ และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓             

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓๕ ราย           

ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีรายนามผูเ้ข้ารับมอบรางวัลค่าตอบแทน

พิเศษดังกล่าว จ านวน ๓๕ ราย ดังนี ้

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา (๗๘๐๑) ๓๐ ต.ค. ๖๑ 

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร สาขาวิชารัฐศาสตร์ (๖๑๐๑)  ๓๑ ต.ค. ๖๑ 

๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ธิวานนท์  พูพวก สาขาวิชาภาษาจีน (๗๑๑๕)  ๒๒ ส.ค. ๖๑ 

๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์  พจนา  วิศวกรรมอุตสาหการ (๑๑๐๙)   ๕ ก.ย. ๖๑  

๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ยุพา  ชาญวิกรัย สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (๒๑๙๑) ๑๐ ก.ย. ๖๑ 

๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์จติรกุล  สุวรรณเจรญิ  สาขาวิชาวิชาปรสิตวิทยา (๒๑๐๕)  ๑๓ ก.ย. ๖๑ 

๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ  ไวกวี กฎหมายมหาชน (๖๗๐๒)  

อนุสาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 

(๖๗๐๒๐๔) 

๑ ต.ค. ๖๑ 

๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์นัทธิ์ธนนท์  พงษ์พานิช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (๑๑๑๐)  ๑๗ ต.ค. ๖๑ 

๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย  วงศว์ิชัย สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศลิป์ 

(๘๕๐๒) อนุสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (๘๕๐๒๐๑) 

๑๙ ต.ค. ๖๑ 

๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะซา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (๑๑๑๓)  

อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

(๑๑๑๓๐๒) 

๒๙ พ.ค. ๖๒ 

๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

(๕๑๒๓) 

๒๖ ต.ค. ๖๑ 

๑๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(๑๑๑๕) 

๑๑ ม.ค. ๖๒ 

๑๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  โรจนวสุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(๑๑๑๕) 

๒๕ ก.พ. ๖๒ 

๑๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์ สาขาวิชาการศกึษา (๖๕๐๑)  

อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(๖๕๐๑๐๗) 

๑๙ มี.ค. ๖๒ 



-๔๘- 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี... 

 

 

๑๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โยธินศิริกุล  สาขาวิชาภาษาจนี (๗๑๑๕) ๔ ม.ค. ๖๒ 

๑๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ สาขาวิชาชีวเคมี (๒๑๑๙)  ๑๖ ต.ค. ๖๑ 

๑๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เนติ  เงินแพทย์  สาขาวิชาชีววิทยา (๐๑๔๑) ๗ พ.ย. ๖๑ 

๑๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ใจเขียนดี สาขาวิชาชีวเคมี (๐๑๓๘) ๓๑ ต.ค. ๖๑ 

๑๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย  พูลเจริญ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (๒๑๐๓) ๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

๒๐ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้มพร  ทิพย์เดช สาขาวิชาภาษาไทย (๗๑๐๑) ๒๕ ต.ค. ๖๑ 

๒๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์อารยา  รวมส าราญ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศลิป์ 

(๘๕๐๒) อนุสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (๘๕๐๒๐๑) 

๑๗ ต.ค. ๖๑ 

๒๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อดิณัฐ  อ านวยพรเลิศ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ 

การบริหาร (๓๓๐๔) 

๑ ก.ค. ๖๒ 

๒๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  บุญทา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และ

เทคโนโลยี (๓๓๐๒) 

๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

๒๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์วารุณี  จันทร์ทอง สาขาวิชากฎหมายอาญา (๖๗๐๙) ๑๒ ต.ค. ๖๑ 

๒๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา  ศริิชัยราวรรณ สาขาวิชากฎหมาธุรกิจ (๖๗๐๘) ๓๐ ต.ค. ๖๑ 

๒๖ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  แพรศรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) ๑๗ ต.ค. ๖๑ 

๒๗ ผูช่้วยศาสตราจารย์อรญา  อนุกูล สาขาวิชาสังคมวิทยา (๖๑๑๐)  

อนุสาขาวิชาพัฒนาสังคม (๖๑๑๐๐๕) 

๒๒ พ.ย. ๖๑ 

๒๘ ผูช่้วยศาสตราจารย์วิลาสิน ี วดีศริิศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (๖๑๐๑)  

อนุสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ (๖๑๐๑๐๖) 

๒๒ พ.ย. ๖๑ 

๒๙ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชัยวังเย็น สาขาวิชาชีวเคมี (๒๑๑๙) ๓ ต.ค. ๖๑ 

๓๐ 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตปภัช  ตันติอมร

กุล 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา (๒๑๐๒) ๑๓ พ.ค. ๖๒ 

๓๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล  เมธารัชกุล สาขาวิชาจุลชีววิทยา (๒๑๐๒) ๑๓ พ.ค. ๖๒ 

๓๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ค าสนาม  สาขาวิชาวิศวรรมศาสตร์ (๑๑๑๐) ๕ ก.ย. ๖๑ 

๓๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ  สาระกิจ สาขาวิชากฎหมายอาญา (๖๗๐๙) ๒๔ ก.ย. ๖๑ 

๓๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์กฤษฎา  ใจแก้วทิ สาขาวิชากฎหมาธุรกิจ (๖๗๐๘) ๑๒ ต.ค. ๖๑ 

๓๕ ผูช่้วยศาสตราจารย์องอาจ  มณีใหม่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

และการบริหาร (๓๓๐๔) 

๓๑ ต.ค. ๖๑ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 



-๔๙- 

๖.๒.๓.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา... 

 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายงานการจัดกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใหบุ้คลากรได้รับทราบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ทราบทิศทางการพัฒนา

และการด าเนินงานของคณะ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาความเป็นสากลส าหรับนิสิตและบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด าเนินงานโครงการส าหรับนิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร์ 

และประเทศอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยโปรแกรม DynEn ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบ

จ านวนทั้งสิน้ ๘๘ คน   

๖.๒.๒.๓ น าเสนอวีดิทัศน์ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา                     

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ จัดท าโดย กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ 

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ แนะน าการใช้งาน Microsoft Teams ระบบประชุมออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-๑๙ 

โดยมีขัน้ตอนการเริ่มต้นใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ดังนี ้

๑) เข้าเว็บไซต์ https://teams.microsoft.com 

๒) Login ด้วย UP Account ของมหาวิทยาลัย 

๓) สร้างทีมงาน และเริ่มใช้งานได้ทันที 

ทั้งนีส้ามารถดาวน์โหลดคู่มอืได้ที่ https://citcoms.up.ac.th/download  

๖.๒.๓.๒ แนะน าการรับมือกับวิกฤต COVID-๑๙ ด้วย App UP Office ๓๖๕ ส าหรับการท างาน         

จากระยะไกล เครื่องมอืการท างานร่วมกัน และเครื่องมอืการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ 

๑) ท างานระยะไกลด้วย UP SSL VPN 

 เพิ่มความมั่ นใจและความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อที่ เข้ ารหัส SSL               

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลจะเป็นความลับ แม้ใช้ระบบเครือข่ายภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๒) ท างานร่วมกันด้วย Office ๓๖๕ 

แก้ไขเอกสารพร้อมกันด้วย Word Excel และ Power Point จัดเก็บไฟล์บน Cloud 

ด้วย OneDrive ได้ถึง ๕ TB 

 



-๕๐- 

๖.๒.๙ ผู้ชว่ยอธิการบดี... 

 

 

๖.๒.๓.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดโครงการป่าเปียก บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ โดยใช้ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้าง          

แนวป้องกันไฟเปียก (wet fire break) ความชุ่มช้ืนที่เกิดขึ้นท าใหไ้ฟป่าเกิดยาก ส่งผลใหก้าร

พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูง่าย และได้ผลมากขึ้นวิธีการสร้างป่าเปียก คาดว่าจะเริ่มด าเนินการ

ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 

๖.๒.๔ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “WORKSHOP” การเตรียมแอลกอฮอล์ 

ส าหรับใช้ลา้งมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-๑๙) และโรคติดต่ออื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งปฏิบัติการ (Shop) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

๖.๒.๕ ประธานสภาพนักงาน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๖.๒.๖ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา รายงานประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในการ

จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-

๑๙ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศดังกล่าว ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงานในการจัดสอบปลายภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการสอบปลายภาค ระหว่าง

วันที ่๑๔ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

๖.๒.๗ ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับและกล่าวต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์) 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา และขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นกับรัฐมนตรี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๔๕ น. เป็นต้นไป 

ณ ร้าน So Good พร้อมทั้งขอเรียนเชิญกล่าวต้อนรับรัฐมนตรี และเข้าร่วมการประชุมหารือการด าเนินงาน 

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา            

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๖.๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) เชิญชวนนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา             

ร่วมท าหน้ากากผ้าด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.             

ณ งานทุนการศกึษา กองพัฒนานิสติและนิสิตพิการ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 



-๕๑- 

๖.๒.๙ ผูช่้วยอธิการบดี (ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย) แจง้เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๙.๑ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส ารวจห้องสุขาภายในส่วนงาน หากพบการช ารุด

หรอืมีน้ ารั่วซึม สามารถประสานแจ้งการซ่อมแซมไปยัง กองอาคารสถานที่ เพื่อแก้ปัญหา

การขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๖.๒.๙.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสร้างฝายชะลอน้ าบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อสร้างความชุ่มชื่น ความอุดมสมบูรณ์ และสามารถน าน้ าที่ถูกกักจากฝายชะลอน้ า

มาใช้ในหนา้แล้งต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

ผูช่้วยเลขานุการ  ผูช่้วยเลขานุการ 

 ผูจ้ดรายงานการประชุม  ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 


