
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต) แทน 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  บุญปก) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
 
 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์) แทน 

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.รัตนา  ยาวิเลิง) แทน 

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายธเนศ  ไข่แก้ว) แทน 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร์) แทน 

๒๓. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๔. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๕. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๒๗. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๘. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๔. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอํานวยพร  ขติัวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. นางผกามาศ มาลีพัตร หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวชญาดา  จีนเอียด หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง 
๑๓. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๔. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นายจักรพงค์  มาลีพัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๗. นายปิยะภัทร  ไวทยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดทําผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา 
จะดําเนินการประสานพ้ืนที่ในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ/วิทยาลัย กับร้านขายของที่ระลึกต่อไป 

๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสําเนาหนังสือนายกรัฐมนตรี เรื่อง สรุปประเด็นแนวทาง             
การจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก            
และหากมีโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะดังกล่าว ขอเชิญชวนส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้จาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียนที่ ๑๑๘๗ ทั้งน้ี ขอความกรุณาส่งข้อมูลการจัดทําโครงการ
และกิจกรรมฯ ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ภายในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวม
และจัดส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีต่อไป  

๓. การอนุมัติ... 
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๓. การอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีรายนามดังต่อไปน้ี 
๓.๑ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

- พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์  สิรินธโร) 
๓.๒ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีววิทยา 

- ดร.วีระชัย  ณ นคร 
๓.๓ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

- นายณรงค์ศักด์ิ  โอสถธนากร 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดทํา Line Group “Up Hot News” เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวเร่ืองต่าง  ๆ

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
๕. มอบรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตรวจสอบและกํากับดูแลพ้ืนที่การออกกําลังกาย 

และเดินเล่น ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. กําหนดการจัด “โครงการธรรมะสุขใจ” กับ พระอาจารย์วรงคต  วิริยธโร (หลวงตาม้า) ในวันพุธที่ ๓ 

เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพระพุทธภุชคารักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒                  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี                  
มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ    
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ                  
และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ             
และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา          
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๖- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน

สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน        
สําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสําหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี                  
กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์             
อย่างแท้จริง และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
และระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ ๒  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒          

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมั ติ เปลี่ยนแปลงการกําหนดปฏิทินการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ ๒ โดยมอบ
กองบริการการศึกษา ตัดข้อมูลวันเริ่มเรียน ออก (๖ เมษายน ๒๕๖๒) เน่ืองจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกลางนําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง         
การกําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ           
และระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ ๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และ
ระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดปฏิทินการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ฉบับที่ ๒ ต่อไป    
 
 
    
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๘- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนด

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 
แผน ข ฉบับที่ ๒  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒          
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                  
ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ       
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                    
ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์              
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒          
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง 
นําเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ               
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ            
ในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามคําสั่ง                  
มหาวิทยลัยพะเยา ที่ ๒๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการกองทนุ
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๑๖ ให้สภามหาวิทยาลัย 
แต่งต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัยพะเยา) จํานวนหกคน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ            
บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ได้รับการแต่งต้ังไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทุน” น้ัน 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยให้ความเห็นชอบ
การเสนอรายช่ือคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้างต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาแต่งต้ังต่อไป ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

ที่ คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการใหม่ ตําแหน่ง 
๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร 

รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

๒ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

กรรมการ 

๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กรรมการ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี   
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

กรรมการ 

๕ นายพลรบ  สวัสดี 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กรรมการ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยให้ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือคณะกรรมการกองทุน          
สํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้างต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาแต่งต้ังต่อไป ดังน้ี 

ที่ คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการใหม่ ตําแหน่ง 
๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร 

รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

๒ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

กรรมการ 

๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กรรมการ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี   
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

กรรมการ 

๕ นายพลรบ  สวัสดี 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กรรมการ 

       
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง ดังน้ี 
 

ที่ คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการใหม่ ตําแหน่ง 
๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร 

รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 

๒ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

กรรมการ 

๓ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กรรมการ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี   
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

กรรมการ 

๕ นายพลรบ  สวัสดี 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นายสมทบ  เหล็กสิงห์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กรรมการ 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
(แขนงวิชาภาษาไทย) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาไทย) ที่ประชุม       
ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาและทุกคณะ/วิทยาลัยดําเนินการตามข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๑.๑  จํานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาปกติ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระ ให้เรียนควบคู่กับรายวิชาอ่ืนได้เพียง ๑ รายวิชา 
๑.๓ รายวิชาเลือกเสรีควรเรียนในช้ันปีที่ ๓ เป็นต้นไป 
๑.๔ ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมตามแผนการศึกษา ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไป         

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย คือไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๑.๕ ตรวจสอบเลขรหัสรายวิชาให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา โดยเฉพาะเลข          

ในลําดับที่ ๔ ซึ่งหมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 
๒. เมื่อวิทยาลัยการศึกษาปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบวิทยาลัยการศึกษา                  

ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน และ ดร.อัจฉรา  ปัญโญศักด์ิ                
ตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี วิทยาลัยการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาไทย) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิต
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาไทย) ต่อไป       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๒- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาไทย) ดังน้ี  
๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาปกติ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระ ให้เรียนควบคู่กับรายวิชาอ่ืนได้เพียง ๑ รายวิชา 
๑.๓ รายวิชาเลือกเสรีควรเรียนในช้ันปีที่ ๓ เป็นต้นไป 
๑.๔ ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมตามแผนการศึกษา ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้เป็นไป         

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย คือไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๑.๕ ตรวจสอบเลขรหัสรายวิชาให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา โดยเฉพาะเลข          

ในลําดับที่ ๔ ซึ่งหมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
(แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ)              
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาและทุกคณะ/วิทยาลัยดําเนินการตามข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ                  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 
๑.๑  จํานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาปกติ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระ ให้เรียนควบคู่กับรายวิชาอ่ืนได้เพียง ๑ รายวิชา 
๑.๓ รายวิชาเลือกเสรีควรเรียนในช้ันปีที่ ๓ เป็นต้นไป 
๑.๔ ตรวจสอบเลขรหัสรายวิชาให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา โดยเฉพาะเลข                  

ในลําดับที่ ๔ ซึ่งหมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 
๒. กรณีนิสิตรหัส ๕๘ เห็นชอบให้ใช้แผนเดิม ซึ่งเข้าประชุมในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่     

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกรณีพิเศษ 
๓. เมื่อวิทยาลัยการศึกษาปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มอบวิทยาลัยการศึกษา                  

ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน และ ดร.อัจฉรา  ปัญโญศักด์ิ                
ตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี วิทยาลัยการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ)         
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิต
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ) ดังน้ี  
๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาปกติ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระ ให้เรียนควบคู่กับรายวิชาอ่ืนได้เพียง ๑ รายวิชา 
๑.๓ รายวิชาเลือกเสรีควรเรียนในช้ันปีที่ ๓ เป็นต้นไป 
๑.๔ ตรวจสอบเลขรหัสรายวิชาให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา โดยเฉพาะเลข                  

ในลําดับที่ ๔ ซึ่งหมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                   
๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์           
หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการศึกษา และผลิตบัณฑิต                  
ให้มีความสามารถในการคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้รากฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ในการสร้างสรรค์     
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคมโลก จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานกองแผนงานเพ่ือนําเสนอการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
พิจารณาหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในแผนพัฒนา                  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๑๔- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยน้ัน ทั้งน้ี        
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ีมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี  

๒. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร) 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งน้ีมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ หรือเพ่ือให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนงัสอืสํานักงาน ก.ค.ศ. เรือ่ง 
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๓ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๓ คุณวุฒิ ดังน้ี 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จงึเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้                
เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าว                  
ได้จาก www.mua.go.th/prweb/ เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                  
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑) จํานวน ๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากกองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนวิจัย รายการการบริหารจัดการงานวิจัย           
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
สรุปเรื่อง 

  คณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้งการรับข่าวจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับเงินอุดหนุน
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท เจ้าของโครงการคือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. งบประมาณปี ๒๕๖๑ สําหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๑ ปัจจุบันกําลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี          
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. งบประมาณปี ๒๕๖๒ สําหรับนิสิตแพทย์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คาดว่าต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
แต่ความไม่แน่นอนสูง อาจได้รับบางส่วนหรือได้รับบางพ้ืนที่ หลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ               
คณะแพทยศาสตร์เปิดใหม่ได้ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับนิสิตแพทย์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๑๗- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          ทาง

วิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

อ ยู่ ร ะหว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร ขอ งคณะ เภ สั ชศ าสตร์   
ในการประสานงานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  
เพื่อผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง เนื่องจากโรงพยาบาล
ลําปาง มีการเปลี่ยนผู้บริหารทั้งระดับโรงพยาบาล และระดับ
กลุ่มงานเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี ๒๕๖๐ – 
ปัจจุบัน จึงทําให้โรงพยาบาลชะลอการลงนามบันทึก   
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ  
ได้ติดต่อประสานงานไปยังอาจารย์ประจําแหล่งฝึก
โรงพยาบาลลําปาง เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงาน  
การทําบันทึกความร่วมมือ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
หากยังไม่ได้ รับข้อสรุปใด ๆ ทางคณะเภสัชศาสตร์  
จะดําเนินการขออนุญาตเข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลลําปางต่อไป  
     ส่ วนบันทึกความร่ วมมือทาง วิชาการเ พื่ อผลิ ต 
บัณฑิตเภสัชศาสตร์  ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลเชี ยงคํ า ได้ ดํ าเนิ นการขอยกเลิ ก 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/๐๕๒๒ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องขออนุญาตยกเลิก 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ต่อไป  
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการเสนอขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทําข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา และการดําเนินการ
จัดทํา (ร่าง) ระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ 
เพื่อเสนอพิจารณาตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 

 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖... 



-๑๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการขยายการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ 

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย  
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุน
การวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น หก
พันบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย
เบิกจ่ายทุน 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔ (๑๔/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
แ ล ะ คณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ ( ร่ าง ) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ  มหา วิทยา ลัยพะเยา  พร้อม ทั้ งมอบอํ านาจใ ห้คณบดี   
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว             ก่อน
ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่ าง ดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสนอลงนาม (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และคณะเกษตรศาสตร์ และท รัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้าง... 



-๒๐- 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  สม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ก า ร ส มั ค ร  
เป็ นศู น ย์ประสานงานโครงการ  
อพ.สธ. – มพ. 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
เห็นชอบการสมัครเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ.    

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการนํา (ร่าง) โครงสร้างศูนย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และเห็นชอบการสมัคร
เป็นศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มพ. เสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗ (๑๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา   
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ          เพิ่ม
ขี ดความสามารถใ น ก า ร ผ ลิ ต  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา            กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  

ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอํานาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามบันทึกข้อตกลง 

๓. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา  
ไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘... 



-๒๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

การให้บริการทางการแพทย์ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์                  ตาม

โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา    และ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ในการชําระเงิน
เพื่อยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และเอกสารหลักฐานอื่น ที่ เกี่ ยว ข้องกับสัญญาเช่ า 
ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ   
ทางวิชาการ เ รื่อง  ความร่วมมือ  
ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อฟต์ แ ว ร์ ข อ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์  
มหา วิ ทย า ลั ยส งขล านค ริ นท ร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการปรับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ของสถาบั นการศึ กษาระดั บ อุ ดมศึ กษา  ระห ว่ าง 
มหา วิ ทย า ลั ยบู รพ า  มหา วิ ทย า ลั ย ธ ร รมศาสต ร์   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหา วิทยา ลั ยพา ยัพ  มหา วิทยา ลั ยหอการค้ า ไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหา วิทยาลั ยศิ ลปากร  จุ ฬาลงกรณ์ มหา วิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ เนื่ องจากมี การเปลี่ ยนแปลงผู้ บริหาร  
หลายมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึก... 



-๒๒- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุคลากรด้ านวิชาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะพั ฒ น า ร ะ บบ
สารสน เทศ เพื่ อการแก้ ไข ฟื้ น ฟู   
ผู้ ก ร ะ ทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน  ระหว่ า ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ระหว่าง 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ ขออนุมัติจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้น

ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือ
เมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไป  
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้ว

ครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการ   
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” ต่อไป   

 

๑. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา
การจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย  
ชั้นปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไป  
สู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการ  
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ 
ที่มีคุณภาพ” 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เ รื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติ   
ในการขอลงทะเบียนเรียน ก่อนแผน
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จาก หลักเกณฑ์   

และแนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประสานกองการเจ้าหน้าที่   
งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวต่อไป  

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียน
ก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

๖.๒.๕ ขออนุมัติ... 



-๒๓- 
 

๖.๒.๕ ขออนุ มั ติ  ( ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลง   
ความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการ Talent Mobility   
ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน

โครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป   

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการนํา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โครงการ  Talent Mobility  
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา เสนอลงนาม เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างรอเอกสารฉบับจริงจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการ   
ก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงานต่อไป 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรอง
การจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว กับกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิติการ ต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   

เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่
เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... และแผนที่กําหนดจุดสูบบุหรี่   
๒. มอบกองกิจการนิสิต นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับแบบฟอร์ม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ 
พ.ศ. ... และแผนที่กําหนดจุดสูบบุหรี่ ก่อนนําเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

๔.๒.๑ ขออนุมัติ... 



-๒๔- 
 

๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย์
ประจํารายวิชา ๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ 
รายวิชา ๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี ้
๑. นางสาววณิชยา แก้วรุ่งฟ้า รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๖๑๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๒. นางสาววรรณรัตน์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง รหัสนิสิต ๕๙๐๙๒๓๗๕  จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน  
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ศัสยมน  สุขแสงรักษ์เจริญ 
รายวิชา ๒๔๗๑๑๑ ชีวสถิติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ ขออนุ มั ติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี    
ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวและบริการ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรม  

การท่องเที่ยวและบริการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา  
ของนางสาวเบญจมาศ  วาวงศ์มูล รหัสนิสิต ๖๑๐๗๑๑๑๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น B+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์           ด้วย
วาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
แก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา ๑๒๓๑๑๐ อุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวและบริการ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์  ในการว่ากล่าวตักเตือน  
ดร.นุชนาฎ  หมื่นจันทร์ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป 

 
 

๔.๒.๓ ขออนุ มั ติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี   
ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๒๘๓๒๓ การบริหารการส่งเสริม
การตลาด 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๘๓๒๓ การบริหาร  

การส่งเสริมการตลาด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา  
ของนางสาวบุญรักษา  อาวรณ์ รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๖๔๙ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน   
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
แก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา ๑๒๘๓๒๓ การบริหาร  
การส่งเสริมการตลาด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์  ในการว่ากล่าวตักเตือน  
ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป 

๔.๒.๔ ขออนุมัติ... 



-๒๕- 
 

๔.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ อาจารย์
ประจํารายวิชา ๑๒๗๓๒๒ การพูด 
เพื่องานสื่อสารมวลชน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๗๓๒๒ การพูด  

เพื่องานสื่อสารมวลชน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษา  
ของนางสาวนัทมนต์  วงศ์ทิพย์ รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๕๑๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ  
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต  
เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
แก้ไขผลการศึกษาในรายวิชา ๑๒๗๓๒๒ การพูด  
เพื่องานสื่อสารมวลชน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์  ในการว่ากล่าวตักเตือน  
นางสาวณัฏฐา  นันทตันติ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป 

๔.๓ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า  กรณี 
ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๒๔๒๑๒ การบัญชีชั้นกลาง ๒ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.วีระพงษ์  กิติวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาการบัญชี ส่งผลการศึกษาล่าช้า  

ในรายวิชา ๑๒๔๒๑๒ การบัญชีชั้นกลาง ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  
โดยไม่ถือเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอาจารย์
ผู้สอน แต่เกิดจากเจ้าหน้าที่คณะ ทั้ง ๒ คน คือนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ  
และนางสาวดวงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง ไม่ได้นําผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษา  
ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
กรณี การไม่นําส่งผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษาตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  
ของนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ และนางสาวดวงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง และรายงาน
มหาวิทยาลัยต่อไป   

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
จัดส่งผลการศึกษาในรายวิชา ๑๒๔๒๑๒ การบัญชีชั้นกลาง ๒ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ไปยัง   
กองบริการการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี การไม่นํา   
ผลการศึกษาส่งมายังกองบริการการศึกษาตามกําหนด
ปฏิทินการศึกษา ของนางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ 
และนางสาวดวงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง และรายงาน
มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว             

๔.๔ การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ไม่แจ้ง
ยกเลิกคุมสอบ ของ นายณัฐภูมิ  จันทราช 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายณัฐภูมิ  จันทราช ไม่แจ้งยกเลิกคุมสอบ   

ในรายวิชา ๔๒๔๓๓๑ เทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการกีฬา การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐภูมิ  จันทราช ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกาํหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

คณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐภูมิ  จันทราช 
ด้วยวาจา และรายงานมหาวิทยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ชี้แจง... 



-๒๖- 
 

๔.๕ ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ รายการ 
(รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
– เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๔๑,๓๔๒.๕๘ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อย   
สี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)  

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการตามมติ  
ที่ประชุม  จํ านวน  ๒๙  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๕,๓๔๑,๓๔๒.๕๘ บาท (สามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่น   
หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์) เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขอถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร
การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติถอน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กองอาคารสถานที่ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒.๑ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี  
นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๑๒๘๓๒๑ การบริหารผลิตภัณฑ์
และราคา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๒๘๓๒๑ การบริหารผลิตภัณฑ์   

และราคา กลุ่มที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)  
ของนิสิตจํานวน ๑๑ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวรัตติกาล พบพร รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๘๙๗  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวว่านทราย พิทยาโยภาส รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๐๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๓ นายศุภชัย  จันต๊ะคาด  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๙๙๒๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาวเกวลี  เพ็งรัตน์  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๑๕๔๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๕ นายจักรพงษ์ บรรจง  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๒๘๗๓  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๖ นางสาวจิราพร  พรมมิตร  รหัสนิสิต ๕๙๑๑๓๑๖๖  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๗ นางสาวจุฑามาศ  กาหลง  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๓๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๘ นางสาวศิรินภา  พงค์นุช  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๖๒  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๙ นายสิทธิศักดิ์  คําแสน  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๒๗๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๑๐ นายธีรศานต์  คําน้อย  รหัสนิสิต ๕๙๓๗๐๓๐๗  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๑.๑๑ นางสาวรชนีกร  ไชยมงคล  รหัสนิสิต ๖๐๐๗๖๗๗๓  จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์   
ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกิน
กว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

๑. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการ
แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(AEC) ของนิสิตจํานวน ๑๑ ราย เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์  ในการว่ากล่ าวตักเตือน  
นายคณิสส์  คณิสราพรพงศ์ ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป 

๖.๒.๒.๒ ขออนุมัติ... 



-๒๗- 
 

๖.๒.๒.๒ ขออนุ มั ติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี  
นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์
ประจํารายวิชา ๓๒๘๒๒๑ พื้นฐานศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๘๒๒๑ พื้นฐาน

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ๒ กลุ่มที่ ๑ แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวธนพร กําเนิดเพ็ชร์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๕๕๕  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A  
๑.๒ นางสาวชุติกาญจน์  ไตรทิพย์ รหัสนิสิต ๕๙๐๕๗๓๗๖  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปุณยภัสร์  ศิริธีราฐิติกุล 
ด้วยวาจา และรายงานมหาวิทยาลัยทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๓ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และรายวิชา 
๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และรายวิชา ๒๔๔๑๐๒ 

ฟิสิกส์ ๒ จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
๑.๑ รายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑.๒ รายวิชา ๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว   

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนําการปรับปรุงแก้ไข
คําอธิบายรายวิชา ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี และรายวิชา 
๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ จํานวน ๒ รายวิชา คือ รายวิชา 
๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายวิชา 
๒๔๔๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๔(๓-๓-๘) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว  

๖.๒.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนา  
การวิ จั ยการเกษตร และบุ คลากร   
ด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์ การมหาชน )  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนา  

การวิจัยการเกษตร และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว   
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม 
สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบุคลากร
ด้านการเกษตร ระหว่าง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม  
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๘- 
 

๖.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ค่ าใช้ จ่ ายในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
และนํา เสนอคณะกรรมการการเง ินและทร ัพย ์ส ิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์                
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังน้ี  
๑.๑  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์                 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
๑.๒  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
๑.๓  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์        

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงราย  ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
๑.๔  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์     

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 
๑.๕  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์          

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 
๑.๖  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์      

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์             

นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 
ทั้งน้ี การลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต

เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างการประสานงานเบ้ืองต้น 
ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปในการดําเนินการดังกล่าว น้ัน 

 
  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา      
และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา                   

ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ (๒/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัตินโยบายการบริหาร        
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว                  
มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เสนอให้งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ต่อไป      
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

๒. มอบหน่วยบริหารความเส่ียง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสาน           
กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย 

ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัย... 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้เชิญมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรม             
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัย... เพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพ    
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในปีที่ ๑ คือ เครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา          
ซึ่งคาดว่าจะเป็นนักศึกษาในทุกระดับ ทุกคณะ และเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่เป็นต้นแบบ และขยายเครือขา่ย            
จิตอาสาน้ีอย่างกว้างขวางในปีต่อไป 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง        
ในมหาวิทยาลัย ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัย... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง                  
กับ มหาวิทยาลัย... ต่อไป      
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย          
ระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ มหาวิทยาลัย... 

๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทาง            

ในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒  
สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้ดําเนินโครงการศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดี                    
ในการปฏิบัติตนให้แก่นิสิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา            
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่                  
งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางในการ
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับเพ่ิมเติมคํานิยาม และคําอธิบายใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
การจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สําหรับการสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดําเนินการจัดอบรมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral 
Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
(Preparatory English for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral 
Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป      
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากเป็นการจัดอบรมโดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
ปรับแก้ไขช่ือประกาศ เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ              
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral Studies) ศูนย์ภาษา            
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบียนการพัฒนา

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สําหรับการสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
(Preparatory English for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดําเนินการจัดอบรมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral 
Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบียน
การพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English 
for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๓๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบียนการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม      
สําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (Preparatory English for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป      
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยมอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
ปรับแก้ไขช่ือประกาศ เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าลงทะเบียน
การพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม สําหรับการสมัครสอบ เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก 
(Preparatory English for Doctoral Studies) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดี

ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้ดําเนินโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คําปรึกษาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอูก้าหรือระบบท่ีบริษัทพัฒนาขึ้น 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ซึ่งกองกิจการนิสิต ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดี
ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุน     
ด้านสุภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดีให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป      
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุภาพจิตที่ดี
ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ พันธกิจหลัก (อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา) 
๑) มีสุนทรียภาพ 
๒) มีสุขภาพดี 
๓) มีบุคลิกภาพดี 
สุนทรียภาพ / สุขภาพ / บุคลิกภาพ นํามาซึ่ง ความสุขใจ ความแข็งแรง และ ความมั่นใจให้กับ 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๑.๒ หลักสูตร/สาขาวิชา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มี ๒ สาขาวิชา ดังน้ี 
๑) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

- แขนงวิชาเคมีคลินิก (และพิษวิทยา) 
- แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก (และปรสิตวิทยา) 
- แขนงวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
- แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

๒) สาขาวิชากายภาพบําบัด 
- แขนงวิชาระบบประสาท 
- แขนงวิชากายภาพบําบัดในเด็ก 
- แขนงวิชาระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 
- แขนงวิชาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 

๖.๓.๑.๓ สภาเทคนิคการแพทย์ 
“วิชาชีพเทคนิคการแพทย์” หมายความว่า วิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์เพ่ือให้ได้สิ่งตัวอย่าง           

ทางการแพทย์ และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ 
วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพ่ือการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์
โรค และการป้องกันโรค หรือเพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ 

๖.๓.๑.๔ สภากายภาพบําบัด 
“วิชาชีพกายภาพบําบัด” หมายความว่า วิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน             

การวินิจฉัย และการบําบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่ งเกิดเน่ืองจากภาวะของโรคหรือ 
การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย 
รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์           
ที่รัฐมนตรีประกาศ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการให้เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์กายภาพบําบัด 

๖.๓.๑.๕ โครงสร้างองค์กรคณะสหเวชศาสตร์ 
๑) สํานักงานคณะ 

- งานธุรการ 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานบุคคล 
- งานบริการการศึกษา 

 - งานกิจการนิสิต... 
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- งานกิจการนิสิต 
- งานวิจัยและบริการวิชาการ 
- งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

๒) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
- แขนงวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
- แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 
- แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการคลินิก 
- แขนงวิชาเคมีคลินิก 
- งานห้องปฏิบัติการสาขาเทคนิคการแพทย์ 

๓) สาขาวิชากายภาพบําบัด 
- แขนงวิชากายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
- แขนงวิชากายภาพบําบัดในระบบประสาท 
- แขนงวิชากายภาพบําบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 
- แขนงวิชากายภาพบําบัดในเด็ก 
- งานห้องปฏิบัติการสาขากายภาพบําบัด 

๖.๓.๑.๖ วงล้อกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) หลักสูตร/การสอน 

- กลยุทธ์ แทรกซึม ซึมซับ ปรับปรุง : การเรียนรู้ให้ครบถ้วนด้วย ELO ของหลักสูตร           
ต้องเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์จริง ต้องพัฒนาจากง่ายไปหายาก              
และต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

๒) กิจกรรมนิสิต 
- กลยุทธ์ English is all Around : การเตรียมผู้เรียนให้มีทกัษะภาษาอังกฤษมคีวามจําเป็นมาก 

ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน (อินเทอร์เน็ต) ทั้งในศตวรรษน้ีและศตวรรษหน้า 
๓) อาจารย์ 

- กลยุทธ์ Strong Teacher : ไม่เพียงมีความรู้ในศาสตร์ทีส่อน แต่อาจารย์ต้องสอนเก่งด้วย 
สามารถถ่ายทอดเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย และปรับปรุงการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 

๔) สายสนับสนุน 
- กลยุทธ์ Professional Supporter : แรงผลักดันสําคัญที่จะนําพาคณะไปถึงจุดหมาย  

คือสายสนับสนุนมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
๕) การวิจัย/นวัตกรรม 

- กลยุทธ์ ตองหน่ึง : ๑ คน ๑ ช้ินงานใน ๑ ปี : อาจารย์ที่ทํางานวิจัยสม่ําเสมอจะรู้แจ้ง          
รู้จริง ในสิ่งที่สอน เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของนิสิตย่ิงกว่าแหล่งเรียนรู้ใด ๆ  

๖) การบริการวิชาการ 
- กลยุทธ์ ๔ in ๑ – ๒ Dimension : ใช้งานบริการวิชาการเป็นแกนหลักในการบูรณาการภารกิจ

ของอาจารย์ให้ครบทั้ง ๔ ภารกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพทั้งการบริการแบบให้เปล่า และการบริการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

๗) บัณฑิต 
- กลยุทธ์ บัณฑิตพิชิต R2R : บัณฑิตสหเวชศาสตร์จะต้องมีคุณลักษณะของผู้ “เรียนรู้ตลอดชีวิต” 

คุณสมบัติน้ี จึงสามารถสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 
 ๖.๓.๑.๗ สานงาน... 
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๖.๓.๑.๗ สานงานต่อตามวงล้อกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) แนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

๑.๑) ด้านหลักสูตรและการสอน 
- กลยุทธ์ “แทรกซึม ซึมซับ ปรับปรุง” 

๑.๒) ด้านหลักสูตรและการสอน 
- กลยุทธ์ “English is all around” 

๑.๓) ด้านอาจารย์ 
- กลยุทธ์ “Strong teacher” 

๑.๔) ด้านบุคลากรสายสนับสนุน 
- กลยุทธ์ “Professional supporter” 

๑.๕) ด้านการวิจัย/นวัตกรรม 
- กลยุทธ์ “ตองหน่ึง : ๑ คน ๑ ช้ินงาน ใน ๑ ปี” 

๑.๖) ด้านการบริการวิชาการ 
- กลยุทธ์ “๔ in ๑ – ๒ dimensions” 

๑.๗) ด้านบัณฑิต 
- กลยุทธ์ “บัณฑิตพิชิต R2R” 

๖.๓.๑.๘ ผลการดําเนินงาน  
  “คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ให้น่าอยู่น่าเรียน” 
๑) อาคารสถานที่ 
๒) ห้องอาหาร  
๓) ห้องคณบดี 
๔) ห้องสํานักงานคณะ 
๕) ห้องพักอาจารย์ 
๖) ห้องเรียน ปฏิบัติการ กายภาพบําบัด 
๗) ห้องเรียน ปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ 
๘) ห้องให้คําปรึกษา 
๙) ห้องปฏิบัติการวิจัย 
๑๐) โรงปฏิบัติการกิจกรรมนิสิต 
๑๑) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 
๑๒) จุดแข็งของคณะ 

- อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีความใหม่และทันสมัยกว่าสถาบันคู่เทียบ 
เพราะเกิดทีหลัง 

- บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีวัยวุฒิไม่สูงมาก มีความรู้ความสามารถในการปรับตัว
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ช่องว่างระหว่างวัยกับผู้เรียนมีน้อย 

- จํานวนอาจารย์ทั้งสองหลักสูตรมีความพอเพียง (ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) และมีค่าสูงกว่าหน่ึงในมหาวิทยาลัยคู่เทียบที่กําลังผลิตบัณฑิตเท่ากัน  
คือ ๖๐ คนต่อปี 

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมด ในหลักสูตร 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มีค่าสูงกว่าหน่ึงในมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 

๑๓) จุดอ่อนของคณะ... 
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๑๓) จุดอ่อนของคณะ 
- ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมด ของทั้งสองหลักสูตร 

มีค่าตํ่ากว่ามหาวทิยาลัยคู่เทียบทั้งสอง 
- อาจารย์สาขากายภาพบําบัดส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จึงมุ่งเตรียมตัวศึกษาต่อ

ปริญญาเอกมากกว่าขอทุนวิจัยภายนอก 
- คณะมีงบประมาณจํากัด ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพงานด้านวิจัยของอาจารย์ 
- คณะมีข้อจํากัดด้านอาคารสถานที่ คือไม่มีห้องปฏิบัติการวิจัยของอาจารย์ 

๑๔) โอกาสของคณะ 
- ภูมิประเทศและภูมิอากาศ : ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเป็นหุบเขาทําให้มีความเงียบสงบ 

สวยงาม อากาศเย็นสบาย ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข 
เหมาะแก่การเป็นสถานศึกษา 

- ใกล้ชิดสังคม : ทําให้ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับชุมชนได้โดยตรง เอ้ือต่อการบูรณาการ 
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคมโดยง่าย 

๑๕) อุปสรรคของคณะ 
- ความเจริญของจังหวัดที่ต้ัง : มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในจังหวัดเล็ก เมื่อเทียบกับจังหวัด          

ที่เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ จะมีความเจริญทางวัตถุ 
รวมทั้งด้านคมนาคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยน้อยกว่า 

- คุณภาพของผู้เรียน : ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง 
เมื่อเทียบกับจังหวัดใหญ่ที่เป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
คุณภาพผู้เรียนจึงด้อยกว่า  

๑๖) คู่เทียบสถาบันที่เปิดสอนเทคนิคการแพทย์ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๗) คู่เทียบสถาบันที่เปิดสอน กายภาพบําบัด 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๘) อัตราการแข่งขันการรับเข้าหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูลจากระบบ Reg 
ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

อัตราการแขง่ขัน 

๑/๒๕๕๔ ๑๒๕ ๕๙ ๑ : ๒.๑ 
๑/๒๕๕๕ ๒,๐๐๒ ๕๘ ๑ : ๓๔.๕ 
๑/๒๕๕๖ ๑,๔๕๙ ๕๓ ๑ : ๒๗.๕ 
๑/๒๕๕๗ ๒,๓๓๕ ๕๖ ๑ : ๔๑.๗ 
๑/๒๕๕๘ ๑,๐๓๔ ๕๙ ๑ : ๑๗.๕ 
๑/๒๕๕๙ ๑,๔๔๔ ๕๙ ๑ : ๒๔.๕ 
๑/๒๕๖๐ ๑,๒๓๙ ๗๗ ๑ : ๑๖.๑ 

 
๑๙) อัตรา... 
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๑๙) อัตราการแข่งขันการรับเข้าหลักสูตรกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูลจากระบบ Reg 
ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

อัตราการแขง่ขัน 

๑/๒๕๕๔ ๙๒ ๕๖ ๑ : ๑.๖ 
๑/๒๕๕๕ ๗๕๒ ๕๖ ๑ : ๑๓.๔ 
๑/๒๕๕๖ ๖๑๓ ๔๘ ๑ : ๑๒.๘ 
๑/๒๕๕๗ ๘๓๔ ๕๐ ๑ : ๑๖.๗ 
๑/๒๕๕๘ ๓๒๖ ๕๑ ๑ : ๖.๔ 
๑/๒๕๕๙ ๕๙๔ ๕๗ ๑ : ๑๐.๔ 
๑/๒๕๖๐ ๔๑๙ ๖๗ ๑ : ๖.๓ 

๒๐) เปรียบเทียบคะแนนรับเข้าจากส่วนกลาง กับสถาบันการศึกษาหลักในภาคเหนือ 
๒๐.๑) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนสูงสุด ๑๙,๑๙๘.๕ คะแนนตํ่าสุด ๑๘,๐๖๔.๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนสูงสุด ๑๙,๖๐๔.๓ คะแนนตํ่าสุด ๑๘,๖๒๙.๑ 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนสูงสุด ๑๘,๘๙๔.๕ คะแนนตํ่าสุด ๑๔,๘๔๔.๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนสูงสุด ๑๗,๙๒๙.๐ คะแนนตํ่าสุด ๑๖,๔๘๗.๐ 

๒๐.๒) หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนสูงสุด ๑๙,๖๖๔.๐ คะแนนตํ่าสุด ๑๗,๒๐๗.๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนสูงสุด ๑๙,๔๙๔.๕ คะแนนตํ่าสุด ๑๗,๙๒๗.๓ 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนสูงสุด ๑๗,๔๐๘.๕ คะแนนตํ่าสุด ๑๑,๖๓๘.๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนสูงสุด ๑๖,๗๙๓.๐ คะแนนตํ่าสุด ๑๕,๖๘๓.๐ 

๒๑) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการออกจากการศึกษา รายปีการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
๒๒) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการออกจากการศึกษา รายปีการศึกษา หลักสูตรกายภาพบําบัด 
๒๓) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการจบการศึกษาตามหลักสูตร รายปีการศึกษา หลักสูตร

เทคนิคการแพทย์ 
๒๔) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการจบการศึกษาตามหลักสูตร รายปีการศึกษา หลักสูตร

กายภาพบําบัด 
๒๕) แผนภูมิแสดงผลการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด รายสถาบัน ตามปีการศึกษา 
๒๖) แผนภูมิแสดงผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ 

ปี พ.ศ. 
จํานวน 

ผู้เข้าสอบท้ังหมด 
จํานวน 

ผู้สอบผ่านท้ังหมด 
ร้อยละ 

ของผู้สอบผ่านท้ังหมด 
๒๕๕๘ ๔๓ ๓๗ ๘๖.๐๕ 
๒๕๕๙ ๔๙ ๒๘ ๕๗.๑๔ 
๒๕๖๐ ๔๑ ๓๑ ๗๕.๖๑ 

 

 
๒๗) แผนภูมิ... 



-๓๙- 
 

๒๗) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ รายปีการศึกษาที่จบการศึกษา 
๒๘) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราการมีงานทําตามปีการศึกษาที่จบการศึกษา 
๒๙) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบประเภทงานของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
๓๐) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบประเภทงานของบัณฑิตกายภาพบําบัด 
๓๑) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและจากภายนอก ตามปีงบประมาณ 
๓๒) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทุนสนับสนุนการวิจัยเทคนิคการแพทย์กายภาพบําบัด ทุนภายใน 

ทุนภายนอก  
๓๓) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทุนวิจัยเฉลี่ยรายบุคคลของอาจารย์ กับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

ตามปีงบประมาณ 
๓๔) แผนภูมิแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่ออาจารย์หน่ึงท่าน 

๖.๓.๑.๙ โครงสร้างการบริหารคณะสหเวชศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
๖.๓.๑.๑๐ วิสัยทัศน์ 

“เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ 
และ นับถือ ทั้งในระดับชาติ และ นานาชาติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖” 

(Empowering School of Allied Health Sciences, University of Phayao for Excellence 
Output Bachelors with Accept and Admire in both National and International Levels 
with-in the Year ๒๐๒๓) 

๖.๓.๑.๑๑ นโยบาย 
“วิชาการยอด ทักษะวิชาชีพเย่ียม คุณธรรมจริยธรรมเด่น วิจัย/นวัตกรรมเป็นเลิศ ชุมชนรัก 

สิ่งแวดล้อมดี มีความสุข ทุกคนร่วมใจสามัคคี มีความเสมอภาค บริหารงานโปร่งใส และ นําไปสู่นานาชาติ” 
(Excellence in: Academic, Professional Skill, Morality and Ethics, Research/Innovation, 

Community Engagement, Environment, Happiness, Harmony, Equality, Transparency 
and Internationalization) 

๖.๓.๑.๑๒ ๑๑ นโยบาย / ๑๑ กลยุทธ์ 
๑) แนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

๑.๑) วิชาการยอด (Excellence in Academic)   
- กลยุทธ์ “What’s new?” 

๑.๒) ทักษะวิชาชีพเย่ียม (Excellence in Professional Skill) 
- กลยุทธ์ “What’s easy?” 

๑.๓) คุณธรรมจริยธรรมเด่น (Excellence in Morality and Ethics) 
- กลยุทธ์ “Morality and ethics is all around.” 

๑.๔) วิจัย/นวัตกรรมเป็นเลิศ (Excellence in Research/Innovation) 
- กลยุทธ์ “Research/Innovation for life” 

๑.๕) ชุมชนรัก (Excellence in Community Engagement)   
- กลยุทธ์ “We love community & community love us.” 

๑.๖) สิ่งแวดล้อมดี (Excellence in Environment)  
- กลยุทธ์ “Green and clean environment” 

๑.๗) มีความสุข (Excellence in Happiness) 
- กลยุทธ์ “Happiness work place”  

 ๑.๘) ทุกคนร่วมใจสามัคคี... 



-๔๐- 
 

๑.๘) ทุกคนร่วมใจสามัคคี (Excellence in Harmony)  
- กลยุทธ์ “Harmony is power.”  

๑.๙) มีความเสมอภาค (Excellence in Equality)   
- กลยุทธ์ “Equality for all” 

๑.๑๐) บริหารงานโปร่งใส (Excellence in Transparency)  
- กลยุทธ์ “Transparency administration” 

๑.๑๑) นําไปสู่นานาชาติ (Excellence in Internationalization) 
- กลยุทธ์ “Internationalization is our destination.” 

๖.๓.๑.๑๓ แนวทางการบริหารจัดการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (วาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
๑) เข้าใจและเข้าถึง วิชาชีพกายภาพบําบัด และเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ

อย่างเคร่งครัด 
๒) กํากับและติดตามมาตรฐานทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันของ สกอ. มหาวิทยาลัย 

และสภาวิชาชีพ 
๓) กําหนดเกณฑ์การรับเข้าของนิสิตทั้งสองสาขาวิชาอย่างเหมาะสมและสมดุล 
๔) รับนิสิตเต็มจํานวนตามศักยภาพ ของ หลักสูตร คณาจารย์ อาคารสถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ 
๕) พัฒนา การเรียนการสอน การวิจัย/นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
๖) ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะให้มากย่ิงขึ้น และอาจเร่ิมส่งเสริม

การใช้ภาษาจีนด้วย 
๗) มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการสอนของหลักสูตรเป็นเป้าหมายหลัก โดยใช้ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ

เป็นตัวบ่งช้ี 
๘) แสวงหาทุนและจัดสรรเงินทุนวิจัยจากรายได้คณะ สําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ 
๙) ขอพ้ืนที่หรืออาคารสถานที่และครุภัณฑ์ เพ่ือการวิจัยเพ่ิมเติม ให้สมดุลกับงานสอนงานวิจัย

และจํานวนนิสิต 
๑๐) ผลักดันการเปิดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา อาจร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร

แบบสหสาขาวิชา 
๑๑) เปิดบริการวิชาการทางกายภาพบําบัดและเทคนิคการแพทย์ เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพของอาจารย์และนิสิต 
๑๒) คํานวณภาระงานตามจริงครอบคลุมทุกภารกิจ เพ่ือให้สมดุลกับจํานวนอาจารย์และบุคลากร 
๑๓) เร่งรัดกระบวนการคัดเลอืกและบรรจุบุคลากร ในตําแหน่งที่ว่าง ทั้งสายอาจารย์และสายสนบัสนุน 
๑๔) ปรับปรุงเกณฑ์ performance agreement (PA) ให้เสมอภาคและครอบคลุมในทุกภารกิจ 
๑๕) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรและนิสิต ตามกําลังงบประมาณที่ได้รับ 
๑๖) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ รังสีเทคนิค และกิจกรรมบําบัด ซึ่งยังมี

ความต้องการสูง 
๑๗) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๘) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด การประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๑๙) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาหรือจัดจ้างทํา school information system; SIS เพ่ือใช้เก็บข้อมูล

รอบด้านเพ่ือการตัดสินใจของคณะและหลักสูตร 
๒๐) ศึกษาความเป็นไปได้ในการแสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

 ๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร... 
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๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
๖.๓.๒.๑ ขอเชิญร่วมพิธีทํานํ้าอภิเษกของจังหวัด โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 

๑) เชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีพลีกรรมตักนํ้า ณ ขุนนํ้าแม่ปืม อําเภอแม่ใจ และน้ําตกขุนนํ้าคะ 
อําเภอปง เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๒) ข้าราชการ/พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธี 
๒.๑) พิธีพลีกรรมตักนํ้า ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ขุนนํ้าแม่ปืม 

อําเภอแม่ใจ และน้ําตกขุนนํ้าคะ อําเภอปง ข้าราชการแต่งกาย ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก / 
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง 

๒.๒) พิธีทํานํ้าอภิเษก ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วิหารวัดศรีโคมคํา 
อําเภอเมืองพะเยา ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก / ประชาชนทั่วไป 
ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง 

๒.๓) พิธีเวียนเทียนสมโภชน์นํ้าอภิเษก ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ วิหารวัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก / 
ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง 

๓) ข้าราชการที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย ให้แจ้งรายช่ือให้สํานักงานจังหวัดพะเยา 
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๔) จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ
และประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน โดยประดับในห้วงเวลาต้ังแต่เดือน
เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๓.๒.๒ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “โครงการธรรมะสุขใจ” เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต กับ พระอาจารย์วรงคต  วิริยธโร 
(หลวงตาม้า) ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพระพุทธภุชคารักษ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ 
ต่อ ๑๐๔๓  

 
๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ             

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา ได้บันทึกผลคะแนนในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้นิสิตตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบ
บริการการศึกษา บนเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๔.๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๒ กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดวงจิตรีสอร์ท 
แอนด์สปาฯ จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๓ สรุปผลการประชุม... 
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๖.๓.๔.๓ สรุปผลการประชุมเพ่ือจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๔.๔ กําหนดการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในวันพุธที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งกําหนดจัดโครงการสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนพฤษศาสตร์ด้านหลังอาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๖ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๖.๑ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสํารวจพ้ืนที่แนวกันไฟโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 
จํานวน ๓ จุด คือ บริเวณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณโรงแรมเรือนเอ้ืองคํา มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖.๓.๖.๒ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดเตรียมชุดแต่งกายสําหรับใช้ในการออกกําลังกาย 
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกครั้ง 

 
๖.๓.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไพโรจน์  เทพวัลย์) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๗.๑ รายงานการประชุมตรวจพ้ืนที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
๑) กําหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒           
ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒) กําหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิด
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่ 
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๓.๗.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒         
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๔๓- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 


