
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันพฤหสับดีที ่๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 
๓. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๔. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายชํานาญ  แสงแก้ว) แทน 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จาดศรี) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 
๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน) แทน 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวอรรจน์มน  ธรรมไชย) แทน  

๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.สุนทร  คล้ายอํ่า) แทน  

๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๔. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางปิยฉัตร  พุทธวงศ์) แทน 

๒๘. รองอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี -  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๖. นายไพโรจน์  เทพวัลย์... 
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๖. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๒. นางสาวชญาดา  จีนเอียด หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวลัญฉกร  เสมอเช้ือ หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนิสิต 
๑๕. นายสุรชาติ  ฟองแก้ว นิติกร 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๙. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) ได้แจ้งที่ประชุมว่า ประธานกรรมการ
ติดภารกิจเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) เป็นประธานการประชุม         
ในระยะแรกไปก่อน หลังจากน้ัน ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ท่าน คือ           
รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)  

๒. การจัดทําสมุดโน้ต “We Love UP” เพ่ือมอบเป็นของที่ระลึกให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา            
โดยเน้ือหาในสมุดโน ้ตจะกล่าวถึงความเป็นมา และการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การบริหารงาน         
ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ 

๓. การเปล่ียนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จาก วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒           
เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน                  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

 - ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ตําแหน่งผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ       

ในการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง                 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ได้ร่วมจัดทํา (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว    

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติ ดังน้ี 
๑. (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. หนังสือมอบอํานาจที่มีตรามหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. หนังสือยินยอม  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี  

๑. (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. หนังสือมอบอํานาจที่มีตรามหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. หนังสือยินยอม 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ดังน้ี 

๑. (ร่าง) สัญญาให้ทุนอุดหนุนการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยพะเยา   

๒. หนังสือมอบอํานาจที่มีตรามหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. หนังสือยินยอม โดยมอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไขตามข้อตรวจสอบของนิติกร 

และปรับแก้ไขข้อความบรรทัดที่ ๔ จาก ประจําปีงบปีปะมาณ เป็น ประจําปีงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม      
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๖๒๔๗๘ วิศวกรรมสายอากาศ ๓(๓-๐-๖)               
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อไป       
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๖- 
 

มติ   ที ่ประชุมได้พ ิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา ๒๖๒๔๗๘ วิศวกรรมสายอากาศ ๓(๓-๐-๖)               
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าใจคลาดเคล่ือนเรื่องช่ือรายวิชา ทําให้ระบุรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรผิดพลาด จึงมีมติ 
ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายวิชา จาก รายวิชา ๓๖๑๓๕๓ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเช้ือ    
๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา ๓๖๑๒๐๓ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ๓(๒-๓-๖) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย         
และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าใจคลาดเคล่ือนเรื่องช่ือรายวิชา ทําให้ระบุรายวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรผิดพลาด ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าใจคลาดเคล่ือนเรื่องช่ือรายวิชา 
ทําให้ระบุรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรผิดพลาด จึงมีมติ ดังน้ี  

๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย           
และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก รายวิชา ๓๖๑๓๕๓ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 
และโรคติดเช้ือ ๓(๒-๓-๖) เป็น รายวิชา ๓๖๑๒๐๓ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ๓(๒-๓-๖) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๗- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                   
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณา                  
การปรับแผนการศึกษาดังกล่าว เพ่ือปรับลําดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน                 
และการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามความหมายของเลขรหัสรายวิชา จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๒๒๑๒๐๓ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ไปยัง     

ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๒๒๑๓๐๒ เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น           

ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ดังน้ี 

๒.๑ จาก ๒๒๑๒๐๓ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) เป็น ๒๒๑๓๐๒ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ       
๓(๒-๒-๕) 

๒.๒ จาก ๒๒๑๓๐๒ เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) เป็น ๒๒๑๒๐๓ 
เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) 

ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต              
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากการปรับแผนการศึกษาดังกล่าว เพ่ือปรับลําดับการเรียนรู้ให้สอดคล้อง          
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามความหมาย              
ของเลขรหัสรายวิชา ต่อไป       
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๘- 
 

มติ   ที ่ประช ุมได ้พ ิจารณาแล ้ว การปรับแผนการศ ึกษาด ังกล ่าว เพ่ือปรับลําดับการเรียนรู้            
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา เพ่ือให้เป็นไปตาม
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
๑.๑ การปรับแผนการศึกษา ดังน้ี 

๑) ย้ายรายวิชา ๒๒๑๒๐๓ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จาก ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
ไปยัง ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น 

๒) ย้ายรายวิชา ๒๒๑๓๐๒ เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ จาก ช้ันปีที่ ๓ ภาค
การศึกษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ดังน้ี 
๑) จาก ๒๒๑๒๐๓ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) เป็น ๒๒๑๓๐๒ ระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) 
๒) จาก ๒๒๑๓๐๒ เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) เป็น ๒๒๑๒๐๓ 

เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ทางธุรกิจ ๓(๒-๒-๕) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมั ติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี  

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑         
โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา          
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี 

๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ผลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งผลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนชิงถ้วยรางวัลเจียงซู          
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับศูนย์แลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติเจียงซู และมหาวิทยาลัยหนานกิง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งน้ี                  
นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ รวมจํานวน ๔ ราย โดยมีอาจารย์          
ผู้ฝึกซ้อมคือ อาจารย์ Wang Zhiguo และ อาจารย์ Liu Peng ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันดังกล่าว ซึ่งได้รับรางวัล ดังน้ี 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตร ของรางวัล และได้รับทุนไปทัศนศึกษา              
ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ได้แก่ 
นางสาวธิดารัตน์   แก้วเฟ่ือง  รหัสนิสิต ๕๙๐๗๘๔๘๑ 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตร และของรางวัล ได้แก่ 
นางสาวปุญญิกา   ดารากร ณ อยุธยา   รหัสนิสิต ๕๙๐๗๒๙๙๑ 
นางสาวธีรศักด์ิ   นามเมือง   รหัสนิสิต ๖๐๑๑๒๙๙๘ 
นางสาววรินทร   คําจันทร์   รหัสนิสิต ๖๐๑๑๓๕๘๔ 

  รายรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได ้                 
คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๗ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๙๑๕ บาท (สองแสน                  
แปดหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียด    
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได ้                 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๑ โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๐๐๐ บาท          
(ห้าแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการวิจัยในแผนปฏิบัติการ)                  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ขอแจ้ง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ...           
และร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแจ้งหนังสือ จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 

๑. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย               
และนวัตกรรม พ.ศ. ...  

๒. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...  
๓. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สมาชิกสถาบันของ ทปอ. ทราบผลการดําเนินงานร่างพระราชบัญญัติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ผลการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สรุปเรื่อง 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งผลการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล           
ตามมาตรฐานอาชีพ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ไปตรวจประเมินความพร้อมแล้วเห็นว่า                  
มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อม มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถ          
ที่จะดําเนินการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม                  
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน ๔ มาตรฐานอาชีพปี พ.ศ. ๒๕๕๙            
ซึ่งมีอายุการรับรองต้ังแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งน้ี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) มีความยินดีและขอบพระคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและสนใจท่ีจะดําเนินงานในการประเมินและรับรอง 
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ามหาวิทยาลยัพะเยาจะสามารถดําเนินการให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพ           
และช้ันที่ขอรับการรับรองต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน        
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 



-๑๒- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

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

 
 

 
 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่ าง ) บั น ทึ ก ข้ อตกลงความ ร่ วม มื อ   

ทางวิชาการ 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 จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการ นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ์
ในข้อ ๑.๑ , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอ ยู่ ระห ว่างดํ าเนิ นการประสานผู้ อํ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงคํา และผู้ อํานวยการโรงพยาบาลน่าน  
ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๓- 
 

- 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. อนุ มั ติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการสรุปการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ  
แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลาม  
แห่งประเทศไทย ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕ (๙/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

เหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การบริ หาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิต   

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา  
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เส ริมหลั กสู ตร หรือกิ จกรรม ที่ ส ร้างชื่ อ เสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๔- 
 

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 
ในการนํ า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์  
ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   

เรื่ อ ง  กํ าห น ด เงิ น ค่ าต อบ แท น   
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข 
(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กํ าหนดเงิน
ค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๓ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับ เงิน
อุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ GSB 

Innovation Club” 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

ธนาคารออมสิน ยกเลิกการจัดทําบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB 

Innovation Club” และอยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ในการนําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงิน... 



-๑๕- 
 

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 

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

 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย  
เงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แ ล ะขออ นุ มั ติ  (ร่ า ง ) ป ระก าศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้ 
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ

บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอกองคลั งพิ จารณ าเที ยบกั บ เกณ ฑ์ กลางของ
มหาวิทยาลัย ก่อนประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 



-๑๖- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง   
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณ ฑ์และอัตราการเบิ กจ่ ายเงินโครงการวิจั ย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอกองคลังพิจารณา ก่อนประสานกองคลัง 
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๓ (๑๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of 
Things (IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things 

(IoT) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ Internet of Things (IoT) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จํากัด เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร
การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระเบียบการจราจร  

การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองอาคารสถานที่ ในการปรับปรุง 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์  
การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๔... 



-๑๗- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิ วัฒน์  
แ ล ะ ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง  

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะเกษตรศาสตร์   
และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลั ยพะเยา  พ ร้อม ทั้ งมอบ อํ านาจให้ คณ บ ดี  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพื่อทราบต่อไป  

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะนวัตกรรม
การจั ดการเกษตร สถาบั นการจั ดการปั ญญาภิ วัฒน ์ 
และคณ ะเกษตรศาสต ร์และท รัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๔.๒ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พ ระ ร าช ดํ า ริ  ส ม เด็ จ พ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และ
ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ก า ร ส มั ค ร  
เป็ นศู น ย์ ป ระสานงาน โครงการ  
อพ.สธ. – มพ. 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

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

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของกองบริหารงานวิจัยและ  
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการนํา (ร่าง) โครงสร้างศูนย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) และเห็นชอบการสมัคร
เป็ น ศู น ย์ ป ระส าน งาน โค รงก าร  อพ .ส ธ . – มพ .  
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๖ (๑๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ   

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐ   
และตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและ   

ตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น  
๒. มอบกองกิจการนิสิต เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐ
และตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้น เสนอลงนาม  
ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๗... 



-๑๘- 
 

 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบ

ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม  
ให้บุ คลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา   
ไปปฏิ บั ติ งาน เพื่ อแก้ ไขปั ญหาและ   
เพิ่ มขี ดความสามารถใน ก ารผ ลิ ต  
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ของสถาบั น อุดมศึกษา ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงาน
คณ ะกรรมก ารก าร อุ ด มศึ ก ษ า   

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

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 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผล  
การดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย  
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ  
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ของสถาบั น อุ ดมศึ กษา  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพ  
ผู้ ไม่ สู บบุ ห รี่และจั ด เขตสู บบุ ห รี่  
เป็นการเฉพาะ พ.ศ. ... 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) ปรับลดจุดพื้นที่เขต
สูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่ง โดยพื้นที่ที่จัดสําหรับสูบบุหรี่ ต้องไม่เป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน และต้อง
ไม่เป็นสถานที่เปิด ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 

กองกิจการนิสิต ได้ดําเนินการปรับลดจุดพื้นที่เขตสูบบุหรี่
จาก ๑๗ จุด เป็น ๑๑ จุด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ 
จัดสถานที่ให้เหมาะสมตามมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ จํ านวนรับเข้ า หลั กสู ตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต  ประจํ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจํานวนรับเข้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามแนวปฏิบัติเดิม จํานวน ๔๐ คน ดังนี้ 
๑. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track) จํานวน  ๑๖ คน 

๑.๑ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน  ๑ คน 
๑.๒ จังหวัดเชียงราย จํานวน  ๑ คน 
๑.๓ จังหวัดลําปาง จํานวน  ๑ คน 
๑.๔ จังหวัดลําพูน จํานวน  ๑ คน 
๑.๕ จังหวัดแพร ่ จํานวน  ๒ คน 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๑.๖ จังหวัดน่าน... 



-๑๙- 
 

๑.๖ จังหวัดน่าน จํานวน  ๑ คน 
๑.๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน  ๑ คน 
๑.๘ จังหวัดพะเยา จํานวน  ๓ คน 
๑.๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน  ๕ คน 

๒. กลุ่มลดความเลื่อมล้ํา (Inclusive track) จํานวน   ๔  คน 
๒.๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน  ๒ คน 
๒.๒ จังหวัดน่าน จํานวน  ๑ คน 
๒.๓ จังหวัดตาก (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) จํานวน  ๑ คน 

๓. กลุ่มสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (Strengthening track) จํานวน  ๒๐ คน 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  โดยมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เร่งดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ  
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการเรื่องดังกล่าวต่อได้ ให้จัดทําหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกเรื่องดังกล่าว ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ             
(ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๕๑) 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล) ตรวจสอบระเบียบและข้อบังคับ          
ที่เก่ียวข้องอีกครั้ง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งต่อไปน้ัน    

    จากการตรวจสอบพบว่า ในการพิจารณาออกระเบียบ หรือประกาศของคณะนิติศาสตร์เพ่ือใช้ดําเนินการภายในคณะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๗ (๗.๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสว่นงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ว่า “คณะกรรมการประจําส่วนงาน
มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี ๗.๒ พิจารณาออกระเบียบ หรือประกาศของส่วนงาน เพ่ือใช้การดําเนินงานภายในส่วนงาน           
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอ 
(ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน     
สําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ยกร่างประกาศกลาง
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรองรับประกาศเก่ียวกับโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของส่วนงานต่อไป 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาต่อไป  

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์            
และวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ว่า “คณะกรรมการประจําส่วนงาน            
มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี ๗.๒ พิจารณาออกระเบียบ หรือประกาศของส่วนงาน เพ่ือใช้การดําเนินงาน
ภายในส่วนงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  

๔. มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) หารือร่วมกับคณบดีคณะนิติศาสตร์
กรณีการจัดทําประกาศของส่วนงาน ที่เป็นเรื่องปกติทั่วไป จําเป็นจะต้องเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือขอความเห็นชอบหรือไม่ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model” และ (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑) 
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิ ตภัณฑ์ ร่ วมกับสถาบันการศึ กษา Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” ที่ ประชุมมี มติ         
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” และมอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนาม
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ี อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้นําส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model” และร่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกิจกรรม 
Innovation Club by GSB Startup แต่เน่ืองจากธนาคารออมสินให้ใช้บันทึกข้อตกลงฉบับเดิมในการดําเนินงาน
โครงการร่วมกับธนาคารออมสิน ทั้งน้ี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้มีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อยู่แล้ว น้ัน 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการ          
“พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model” และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง         
การรับเงินสนับสนุนกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน โครงการ 
“พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model” และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง              
การรับเงินสนับสนุนกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup โดยมอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประสานแจ้งธนาคารออมสินทราบต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติจําแนกสภาพนิสิต เม่ือสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ หรือเม่ือเรียนมาแล้วครบ 
๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาท่ัวไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้าง
บัณฑิตพันธ์ุใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ุใหม่ที่มีคุณภาพ” ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนิสิต
ช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้วน้ัน ประกอบกับตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๔๙ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงทะเบียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต         
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลและดําเนินการวัดและประเมินผล               
ตามโครงการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ ๑ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ลงทะเบียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๐ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑              
โดยจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการสอนตามแผนของโครงการภายใน ๒ ปี ตามท่ีระบุ น้ัน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียน        
มาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่       
“ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ุใหม่ที่มีคุณภาพ” เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการดังกล่าวจะมีการวัดและประเมินผล            
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ ๒ หรือ เมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ดังน้ัน จึงไม่สามารถดําเนินการ
จําแนกสภาพนิสิต เมื่อเรียนมาแล้วครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติได้ เน่ืองจากยังไม่สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามแผน
ของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลายช้ันปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิต                  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ุใหม่ที่มีคุณภาพ”    
เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการดังกล่าวจะมีการวัดและประเมินผล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลายช้ันปีที่ ๒                  
หรือ เมื่อเรียนมาแล้วครบ ๔ ภาคการศึกษาปกติ ดังน้ัน จึงไม่สามารถดําเนินการจําแนกสภาพนิสิต เมื่อเรียนมาแล้วครบ  
๒ ภาคการศึกษาปกติได้ เน่ืองจากยังไม่สิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามแผนของโครงการ  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการจําแนกสภาพนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ ๒ หรือเมื่อเรียนมาแล้วครบ             
๔ ภาคการศึกษาปกติ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงการ
สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ุใหม่ที่มีคุณภาพ” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเร่ืองดังกล่าว            
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดรับกับโครงการ          
สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ุใหม่ที่มีคุณภาพ” ต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒         

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง พิจารณา การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุม                 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา              
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ    
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ           

ในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒         
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ         
แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขช่ือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จาก หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประสานกองการเจ้าหน้าที่ 
งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยาดังกล่าวต่อไป  

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

 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒         

เมื่อวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่  ๓.๑ เรื่อง ขออนุมั ติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุม                     
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับ     
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามมติที่ประชุม
และเมื่อกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขแล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

   กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน

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

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน    

กิจกรรมการดําเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ                   
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 

Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  กับ ๒๑ สถาบันการศึกษา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา            
นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒           
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังน้ี 

๑.๑ ปรับแก้ไขข้อความ ข้อ ๗ และข้อ ๘ 
 จากเดิม 

   “ข้อ ๗ การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English for Graduate Studies ม ี๓ ระดับ ดังน้ี 
 ๗.๑ English for Graduate Studies level I เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบ

ได้กับคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๖๐ - ๖๔ คะแนน 
   ๗.๒ English for Graduate Studies level ll เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบได้         
กับคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๖๕ - ๖๙ คะแนน 

 ๗.๓ English for Graduate Studies level lll เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบ
ได้กับคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
      ข้อ ๘   การจัดอบรมและทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  

                    ศูนย์ภาษาเป็นผู้ดําเนินการจัดอบรมและทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น      
๓ ระดับ ดังน้ี 
   ๘.๑ English for Graduate Studies level I สําหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการสอบ   
เทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 
   ๘.๒ English for Graduate Studies level ll สําหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการสอบ      
เทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๖๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๖๕ คะแนน 
   ๘.๓ English for Graduate Studies level lll สําหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลการสอบ         
เทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๖๕ คะแนน แต่ไม่ถึง ๗๐ คะแนน”  
 
 
 

ปรับแก้ไขเป็น... 



-๒๖- 
 

  ปรับแก้ไขเป็น 
   “ข้อ ๗ ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies       

แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี 
    ๗.๑ ระดับที่ ๑ (English for Graduate Studies level I) เป็นความรู้ภาษาอังกฤษ    

ที่เทียบได้กับคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๖๐ - ๖๔ คะแนน 
  ๗.๒ ระดับที่ ๒ (English for Graduate Studies level ll) เป็นความรู้ภาษาอังกฤษ     

ที่เทียบได้กับคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๖๕ - ๖๙ คะแนน 
    ๗.๓ ระดับที่ ๓ (English for Graduate Studies level lll) เป็นความรู้ภาษาอังกฤษ       
ที่เทียบได้กับคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๗๐ คะแนนเป็นต้นไป 
      ข้อ ๘ การจัดอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
                     ศูนย์ภาษาเป็นผู้ดําเนินการจัดอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ที่มี                  
ผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

   ๘.๑ ระดับที่ ๑ สําหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา น้อยกว่า ๖๐ คะแนน  
    ๘.๒ ระดับที่ ๒ สําหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๖๐ - ๖๔ คะแนน 
    ๘.๓ ระดับที่ ๓ สําหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต่ ๖๕ - ๖๙ คะแนน”  

   ทั้ งน้ี  การประเมินผลการอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และอัตรา
ค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา  
   อน่ึง นิสิตสามารถใช้ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ English for Graduate     
Studies สมคัรเข้ารับการอบรมในระดับที่สูงขึ้น ภายในระยะเวลาที่นิสิตศึกษาตามหลักสูตรน้ันๆ 
  ๑.๒  เพ่ิมบทเฉพาะกาล 

  “กรณีที่นิสิตมีผลการสอบ TOEFL PBT ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ นิสิตสามารถขอนํา
ผลคะแนนการสอบ TOEFL PBT เทียบเคียงกับคะแนนการสอบ TOEFL ITP ได้ ทั้งน้ี ผลคะแนนการสอบ TOEFL PBT 
ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่นิสิตย่ืนผลการสอบ” 

๒. เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานกองกลาง          
เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๗- 
 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว            
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง            
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัล
สําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคาร ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔๓ บัญชี               
ซึ่งมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๙,๕๓๐,๕๓๒.๒๙ บาท 
และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๕๐๗,๖๓๓.๙๕ บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facebook for education ในวันศุกร์ที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Training & learning room ช้ัน ๒ 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๓.๑.๔ กําหนดการโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเย่ียมชมมหาวิทยาลัยพะเยา            
เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้อง UB๐๐๒ 
อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๒.๑ แนะนํ าระบบแจ้ งซ่ อมหอพั ก นิ สิ ต  ซึ่ งส ามารถสแกน  QR CODE หรือ เข้ า เว็บ ไซ ต์ 
http://www.iservice.up.ac.th/dorm โดยมีข้อดีของการใช้งานระบบ ดังน้ี 
๑) นิสิตติดตามงานซ่อมได้ตลอดเวลา 
๒) ข้อมูลการแจ้งซ่อมส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่/ช่าง/ผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบ Line 
๓) ระบบสามารถรายงานวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเพ่ือดูแนวโน้มการใช้วัสดุประกอบการตัดสินใจ 

เพ่ือจัดทําแผนการจัดซื้อ 
๔) ผู้เก่ียวข้องสามารถติดตามดูสถานะงานซ่อมได้ 

๖.๓.๒.๒ แนะนํ าระบบการย่ืนคํ าร้องออนไลน์  ซึ่ งสามารถสแกน  QR CODE หรือเข้ าเว็บไซต์ 
http://www.iservice.up.ac.th เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นิสิต ดังน้ี 
๑) คําร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ 
๒) คําร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
๓) คําร้องขอหนังสือรับรองกิจกรรม 
๔) คําร้องขอสมัครเรียน นศท. 

 ๖.๓.๒.๓ กําหนด... 



-๒๘- 
 

๖.๓.๒.๓ กําหนดการกิจกรรมพิ ธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถี                
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้บริหารและบุคลากร 
แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดปกติขาว) และนิสิต แต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ           
ทั้งน้ี ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีดังกล่าว 
จํานวน ๓ คน 

๖.๓.๓ รองผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน)  
แจ้งการเปิดให้บริการแผนกตา หู คอ จมูก ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา             
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดย นายแพทย์ฐาปนวงศ์  ต้ังอุไรวรรณ 
(แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา) และนายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบุตร (เฉพาะทางสาขาโสต คอ นาสิกวิทยา) 
ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจได้ที่ โทร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๕๘ ต่อ ๗๓๐๓, ๗๓๐๔ 
 

๖.๓.๔ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายไพโรจน์  เทพวัลย์) แจ้งการประสานงานตรวจพ้ืนที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสท่ีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๕ ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๕.๑ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล” ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๓.๕.๒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๒๙- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
กรรมการและเลขานุการ 

 


