
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันพฤหสับดีที ่๗ เดือนกุมภาพันธ์ 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. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.กัลยา  จําปาทอง) แทน 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี  แสนรักษ์) แทน 

๑๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) แทน  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 
(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  ตันอมาตยรัตน์) แทน 

๒๕. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๒๙. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ) 
๓. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี) 
 
 รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวพันธิตรา  กมล รักษาการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 
๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารนํ้าด่ืม 
๑๔. นางสาวลัญฉกร  เสมอเช้ือ หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนิสิต 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกร  จิตจํานงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นายสุรชาติ  ฟองแก้ว นิติกร 
๑๗. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. แนะนําคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองอธิการบดี จํานวน ๗ 
ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 
๑.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 
 ๑.๔ รองอธิการบดี... 



-๔- 
 

๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     
(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต  
(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๑.๗ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒. แนะนําคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน ๕ ท่าน 
โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
๒.๑ ดร.นํ้าเงิน  จันทรมณี 
๒.๒ ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ 
๒.๓ นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ 
๒.๔ นายประฐมพงษ์  ทองรอด 
๒.๕ นายไพโรจน์  เทพวัลย์ 

๓. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว ในโอกาสได้รับวุฒิบัตรจาก
สหพันธ์สมาคมเภสัชกรรมแห่งเอเชีย Federation of Asian Pharmaceutical Associations College  
of Pharmacy (FAPA - CP) “Fellow of FAPA College of Pharmacy (FACP)” ประจําปี ๒๐๑๘ 

๔. มอบให้คณะ/วิทยาลัย นําเสนอผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งละ ๒ ส่วนงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม           
กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร 
โดยให้นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย โดยใช้เวลาในการนําเสนอผลงานไม่เกิน ๑๐ นาที 

๕. กําหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

๖. มอบรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) กํากับดูแล
ปัญหาการใช้ห้องเรียน และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวมทั้งหมด            
เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ห้องเรียน ลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ต่อไป 

๗. ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับประทานอาหารเย็นโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและ
อาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง “การจัดการศึกษาเพ่ืออนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอประชุมพญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยการแต่งกายให้สวมใส่ชุดพ้ืนเมือง 

๘. ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมถ่ายภาพน่ิงในโครงการผู้บริหารสถานศึกษา               
และอาจารย์แนะแนวเย่ียมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “การจัดการศึกษาเพ่ืออนาคต” ร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณ             
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา  

๙. ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้เก่ียวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์          
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๐. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๒... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 
  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒            
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒                 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑)                  
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขอหารือการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่             
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) และ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่     
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 
ประกอบกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผลิตผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติผลงานสร้างสรรค์                  
และผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงได้มีการให้รางวัล              
การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทํา          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ            
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยในการขอรับเงินรางวัลฯ น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา       
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุม... 



-๖- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒   
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หารือ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว             

กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่    

๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบคณะทันตแพทยศาสตร์     
ปรับแก้ไขข้อมูลและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่                     
ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน  

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการ
และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงาน                  
นิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. มอบกองบริการการศึกษา นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตทันตแพทยศาสตร์คู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒              
หารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธเนศ  ทองเดชศรี อาจารย์ประจํารายวิชา 
๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายธเนศ  ทองเดชศรี                  

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์             
กลุ่มเรียนที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๓๑ ราย ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม             
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตดังกล่าว เน่ืองจาก
เกิดความบกพร่องของนายธเนศ  ทองเดชศรี ได้ใช้โปรแกรมอ่ืน ซึ่งไม่ใช้โปรแกรมในระบบบริการการศึกษา (REG) ในการคํานวณ           
ผลการศึกษา และใส่คะแนนเก็บเข้าไปในระบบบริการการศึกษา (REG) ผิด ทําให้ผลการศึกษาของนิสิตที่ส่งไปน้ัน                 
เกิดความผิดพลาด จึงเป็นผลให้รายงานผลการศึกษาของนิสิตไม่ตรงกับคะแนนที่นิสิตได้รับ น้ัน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธเนศ  ทองเดชศรี อาจารย์ผู้สอน         
ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธเนศ  ทองเดชศรี รายวิชา  
๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ เป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด            
การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธเนศ  ทองเดชศรี รายวิชา  ๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธเนศ  ทองเดชศรี ด้วยวาจา และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ      

เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการ 
กรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบ           
ตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายธเนศ  ทองเดชศรี อาจารย์ประจํารายวิชา ๒๖๓๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ กลุ่มเรียนที่ ๑ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจํานวน ๓๑ ราย  

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธเนศ  ทองเดชศรี ด้วยวาจา และรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ เน่ืองจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา 
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหนังสือเสนอชื่อผู้สมควร    
ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิแก่ผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ เพ่ือให้ดําเนินการเสนอช่ือ            
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ เรื่อง กําหนด               
แนวปฏิบัติในการเสนอช่ือและการพิจารณาบุคคลเพ่ือให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ น้ัน  

  คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการ                  
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐               
ไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (งานเลขานุการคณะกรรมการที่ต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย) ภายในวันที่                 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งน้ี งานเลขานุการคณะกรรมการที่ต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ได้จัดส่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา     
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอช่ือและการพิจารณาบุคคลเพ่ือให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ และแบบฟอร์มการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่ขอเสนอช่ือผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน่ืองจากคณะได้เสนอช่ือผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอช่ือและการพิจารณาบุคคล
เพ่ือให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร

เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๘๓,๓๐๔.๐๓ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทสามสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม                  
๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๙- 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑                 
จํานวน ๒๗ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –           
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๘๓,๓๐๔.๐๓ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทสามสตางค์) (รายงานข้อมูลวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร
เบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๕ กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่สามารถส่งเอกสารเบิกเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้ขอเบิก                 
ทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการบริหารและถือเป็นเหตุของโทษทางวินัยได้ ซึ่งมีส่วนงานขอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๗.๑๗ บาท (สี่หมื่นหน่ึงพันเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) น้ัน 

   กองคลัง จึงขอเสนอการช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม                     
๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑                  
จํานวน ๑๐ รายการ (รายงานข้อมูลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) ต่อไป       
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –           
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๗.๑๗ บาท (สี่หมื่นหน่ึงพันเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
(รายงานข้อมูลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๐- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน     
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยน้ัน ทั้งน้ี        
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา                   
ของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๓ ปริญญา 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการสภาวิศวกร ขอแจ้งการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ        
วิศวกรรมควบคุม ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๓ ปริญญา ดังน้ี 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ย่ืนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร                  
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สําหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อสภาวิศวกรเพ่ือรับรองปริญญา                  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒        
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖ - ๑๙/๒๕๖๑                    
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขการรับรองปริญญา 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ย่ืนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สําหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อสภาวิศวกรเพื่อรับรองปริญญา                
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒       
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๖ - ๑๙/๒๕๖๑                
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขการรับรองปริญญา                

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ย่ืนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร           
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สําหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อสภาวิศวกรเพื่อรับรองปริญญา                  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๘ - ๑/๒๕๖๒       
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขการรับรองปริญญา 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ      
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียด     
ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก http : //www.mua.go.th/users/                  
tqf-hed/news/news6.php ทั้งน้ี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศกึษานํากรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐาน     
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ของบัณฑิตเป็นสําคัญ กล่าวคือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง กําหนดการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งกําหนดการการติดตามและประเมินผล          
การดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่  
๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา รวมถึงการให้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ           
ของคณะกรรมการมาปรับปรุงการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์การแพทย์         
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้บริการ
รักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ
รักษาพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป        
มารับบริการเป็นจํานวนมาก โดยปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลในแผนก ตา คอ หู จมูก ทุกวันอังคาร                  
และวันพฤหัสบดี ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 



-๑๓- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๗ 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... 



-๑๔- 
 

- 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 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) 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... 



-๑๕- 
 

- 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 

๖.๒.๗ 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... 



-๑๖- 
 

- 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 ดังนี้  
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 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... 



-๑๗- 
 

- 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 ในการปรับปรุงแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์  
การจัดระเบียบการจราจรการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

- 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) โครงสร้าง... 



-๑๘- 
 

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 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 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการปรับลด  
จุดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ และจัดสถานที่ให้เหมาะสมตามมาตรการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔๘... 



-๑๙- 
 

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

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลง  

ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ  
ภู มิ ปั ญญ าท้ องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๖๑  
(ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) 
 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิก (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
ในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) โดยมอบกองอาคารสถานที่แจ้งเทศบาล
ตําบลแม่กาต่อไป 

กองอาคารสถานที่ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การให้บริการทางการแพทย์ตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์บริการ
ท างการแพท ย์ และสาธารณ สุ ข   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์   

ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
และศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า  
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่
ขอ งศู น ย์ บ ริ ก ารท างก ารแพท ย์ และส าธารณ สุ ข  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเอกสาร
หลักฐานอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาเช่า เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างดําเนินการรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

๔.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวป ฏิ บั ติ การแ ต่ ง ตั้ งอาจารย์
บัณ ฑิ ตศึ กษาและอาจารย์ พิ เศษ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
 

กองบริการการศึกษา ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ ขออนุมัติ... 



-๒๐- 
 

๔.๒.๒ ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก และขออนุมัติ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
จัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มั ติ ในหลักการจัดตั้งหน่ วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นหน่วยงานภายใต้   

การบริหารงานของศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้ง

หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และโครงสร้าง ภาระงานของหน่วยรับรองการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วิทยาลัยพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม ได้ ดํ าเนิ นการจัดส่ ง  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งหน่วยรับรอง
การจัดการก๊าซเรือนกระจก เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ   
ทางวิชาการ เรื่อง ความ ร่วมมือ  
ด้ าน วิ ศ วก รรม ซอฟ ต์ 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 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

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

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบู รพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่  และ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ของสถาบั น การศึ กษ าระ ดั บ อุ ดมศึ กษ า  ระห ว่ าง 
มห า วิ ท ย าลั ยบู รพ า  มห า วิ ท ย าลั ย ธรรม ศ าสต ร ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลั ยพ ายัพ  มหาวิทยาลั ยหอการค้ า ไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร  จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การพัฒนาบุ คลากรด้านวิชาการ
เท ค โน โล ยี  แ ล ะ พั ฒ น า ระ บ บ
สารสน เท ศ เพื่ อก ารแก้ ไข ฟื้ น ฟู  
ผู้ ก ระ ทํ าผิ ด ใน ชุ ม ชน  ระห ว่ 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 ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 



-๒๑- 
 

๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสายวิชาการ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

งบประมาณรายได้  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
และ (ร่าง) ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
สําหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ตรวจสอบระเบียบและข้อบังคับ   
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป   

 

คณะนิติศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการ   
หน่วยปฏิบั ติการวิชาชีพการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว ๒๕๕๙ (แก้ไข) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริการ  

จัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ...  
๒. มอบหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ปรับแก้ ไข (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การจั ดตั้ งและการบริหารจั ดการ   
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ... ต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ในการปรับแก้ ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริการจัดการ
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
พ.ศ. ... กับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

๖.๑.๕ ขอหารื อการป รั บป รุ งป ระกาศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง รางวัล   
การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) และ   
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ ดําเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นํ าเสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมกรณีรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ
ประสานผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา และผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่านต่อไป                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
พร้อมโครงสร้างภาระงาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑)                  

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก        
และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ประชุมมีมติ       
อนุมัติในหลักการจัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของศูนย์วิจัย            
พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม และมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    
เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และโครงสร้างภาระงานของหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก                  
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป น้ัน 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                  
จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงาน ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดต้ังหน่วยรับรอง
การจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมโครงสร้างภาระงานต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง การพิ จารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                   
ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 
หรือ อักษรย่อว่า “ค.ป.ก” ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จํานวน ๑ คน 
เป็นกรรมการ ประธานสภาพนักงานเป็นกรรมการ คณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน 
เป็นกรรมการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 
กองบริหารงานวิจัย... 



-๒๓- 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ      
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 

องค์ประกอบตามประกาศ ค.ป.ก (เดิม) ค.ป.ก (ใหม่) 
๑. อธิการบดี เป็นประธาน   
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 
จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เสาแก้ว 

๓. ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค ์  
๔. คณบดีจํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ๑. รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
๓. รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หม่ันดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ 

๕.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน 
เป็นกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา 

๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน  
เป็นเลขานุการ 

นายจักรพงค์  มาลีพัตร นายจักรพงค์  มาลีพัตร 

๗. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน  
๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ 
นางสาวกชามาส  คําแก้ว 

นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ 
……………………………….. 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
ให้ขอความเห็นชอบการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์        
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 

องค์ประกอบตามประกาศ ค.ป.ก (เดิม) ค.ป.ก (ใหม่) 
๑. อธิการบดี เป็นประธาน   
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 
จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เสาแก้ว 

๓. ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค ์  
๔. คณบดีจํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ๑. รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
๓. รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หม่ันดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ 

๕.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน 
เป็นกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา 

๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน  
เป็นเลขานุการ 

นายจักรพงค์  มาลีพัตร นายจักรพงค์  มาลีพัตร 

๗. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน  
๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ 
นางสาวกชามาส  คําแก้ว 

นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ 
……………………………….. 

       
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล          
การดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 

๑. อธิการบดี  เป็นประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  เสาแก้ว เป็นกรรมการ 
๓. ประธานสภาพนักงาน  เป็นกรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็นกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี เป็นกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ เป็นกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา เป็นกรรมการ 
๘. นายจักรพงค์  มาลีพัตร เป็นเลขานุการ 
๙. นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง การย้ายการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน 

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล  จันทร์ดีย่ิง ได้รับหน้าที่บรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา”      
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทั่งวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้แจ้งผล
รับรองวารสารนเรศวรพะเยา จากวารสารกลุ่ม ๒ เป็นวารสารกลุ่ม ๑ เกณฑ์การรับรองรอบท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) 
ยกระดับหลักเกณฑ์ต้องผ่านข้อหน่ึง ได้แก่ วารสารต้องมีเว็บไซด์ที่ต้ังค่าและปรับแต่งเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ 
Thai journal online รวมถึงกระบวนการประมวลบทความวิชาการตีพิมพ์และวารสารออนไลน์ น้ัน    

  เพ่ือความสะดวก คล่องตัวในการดําเนินงานในฐานะบรรณาธิการ และปรับปรุงกองบรรณาธิการให้มี
ขีดความสามารถการพิจารณาบทความในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติ ดังน้ี 

๑. ย้ายการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ               
จาก ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ เป็น ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. ย้ายการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ               
จาก ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ เป็น ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ       

 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติการย้ายการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ “วารสารนเรศวรพะเยา” มาปฏิบัติงาน              

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. เห็นชอบการกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ 

จาก ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ เป็น ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน/บทความ โดยมอบกองบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทําหนังสือบันทึกข้อความต้นเรื่อง การขอความเห็นชอบ
การกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการ            
ก่อนประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมจัดทํา (ร่าง) สัญญาสนับสนุน             
การวิจัยและการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธ์ุปัญญา” ระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว น้ัน    

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) สัญญาสนับสนุน            
การวิจัยและการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธ์ุปัญญา” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธ์ุปัญญา” ต่อไป       
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติ (ร่าง) สัญญาสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินโครงการ “น่านเพาะพันธ์ุปัญญา” 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง โครงการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center 
University of Phayao) 

สรุปเรื่อง 
  จากการดําเนินงานที่ผ่านมาในภารกิจด้านการให้คําปรึกษา ยังไม่มีผู้เช่ียวชาญด้านการใช้แบบทดสอบ

ทางจิตวิทยา เพ่ือค้นหาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็นควรจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center University of Phayao) เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการให้คําปรึกษาแก่นิสิต 
และสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร              
และเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหา และเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ศักยภาพ          
และความสามารถของตนเอง ประกอบกับในปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับนิสิตและคนรอบข้าง ส่วนใหญ่จะได้รับ                 
การพิจารณาจากผู้ให้คําปรึกษา (นักจิตวิทยาให้คําปรึกษา) ว่าควรได้รับการประเมินทางสุขภาพจิตจากทางโรงพยาบาล
ที่มีนักจิตวิทยาคลินิกประจําอยู่ เช่น โรงพยาบาลพะเยา และจากการประสานงานกับทางโรงพยาบาลพะเยา ค่อนข้างมีขั้นตอน              
และช่วงเวลาที่จํากัด เน่ืองด้วยช่วงเวลาการเรียนของนิสิตและเวลาในการให้บริการของทางโรงพยาบาลพะเยาไม่ตรงกัน           
จึงทําให้การประเมินสุขภาพจิตดังกล่าวล่าช้าส่งผลให้การประเมินเพ่ือรักษานิสิตที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตล่าช้าตามไปด้วย   

กองกิจการนิสิต... 



-๒๖- 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา ดังน้ี 
๑. ขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center 

University of Phayao) อยู่ภายใต้กองกิจการนิสิต เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง ดังน้ี 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง 
จํานวนที่ต้องการเพ่ิม 

(ปีงบประมาณ) รวมทัง้สิน้ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ หัวหน้าศูนย ์
ให้คําปรึกษา 

- - - ๑ ๑ 

๒ เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ให้คําปรึกษา 

- ๑ - - ๑ 

๓ นักจิตวิทยา
คลินิก 

๑ - - - ๑ 

๔ เจ้าหน้าที ่
หน่วยสารสนเทศ
และหน่วยธุรการ 

- - ๑ - ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๔ 

โดยมอบให้กองกิจการนิสิตจัดหาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒                 
ให้ดําเนินการจัดหานักจิตวิทยาคลินิก ประจําศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center University 
of Phayao) เพ่ือใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาประเมินสุขภาพจิตเบ้ืองต้นของนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. ขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center 
University of Phayao) อยู่ภายใต้กองกิจการนิสิต เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง ดังน้ี 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง 
จํานวนที่ต้องการเพ่ิม 

(ปีงบประมาณ) รวมทัง้สิน้ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ หัวหน้าศูนย ์
ให้คําปรึกษา 

- - - ๑ ๑ 

๒ เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ให้คําปรึกษา 

- ๑ - - ๑ 

๓ นักจิตวิทยา
คลินิก 

๑ - - - ๑ 

๔ เจ้าหน้าที ่
หน่วยสารสนเทศ
และหน่วยธุรการ 

- - ๑ - ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๔ 

  โดยมอบให้กองกิจการนิสิตจัดหาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒                 
ให้ ดําเนินการจัดหานักจิตวิทยาคลินิก ประจําศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center 
University of Phayao) เพ่ือใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาประเมินสุขภาพจิตเบ้ืองต้นของนิสิตต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม... 



-๒๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. อนุมัติโครงการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Counseling Center University 

of Phayao) อยู่ภายใต้กองกิจการนิสิต เพ่ื อให้ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา             
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามแผนท่ีกําหนดไว้              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. อนุมัติกรอบอัตรากําลัง ดังน้ี 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง 
จํานวนที่ต้องการเพ่ิม 

(ปีงบประมาณ) รวมทัง้สิน้ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ หัวหน้าศูนย ์
ให้คําปรึกษา 

- - - ๑ ๑ 

๒ เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ให้คําปรึกษา 

- ๑ - - ๑ 

๓ นักจิตวิทยา
คลินิก 

๑ - - - ๑ 

๔ เจ้าหน้าที ่
หน่วยสารสนเทศ
และหน่วยธุรการ 

- - ๑ - ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๓.๑.๑ รายงานจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ TCAS รอบที่ ๑ จํานวน ๒,๒๐๙ ราย ที่ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 
(Clearing house) ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และเปิดระบบให้สละสิทธ์ิเมื่อวันที่ ๒ - ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๓๖ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รายงานผลการประเมินภาวะความสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้แบบประเมินดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย 
Thai Happiness Indicators (THI - ๑๕) ของโครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพ้ืนที่  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าว จํานวน ๒,๐๓๐ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดี... 



-๒๘- 
 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) รายงานผลการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี ๒๕๖๒  เน่ืองจากในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
จังหวัดพะเยาจะประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุมจนถึงขั้นวิกฤตในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว และจังหวัดพะเยาถือเป็นนโยบายสําคัญ              
ที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งน้ี จังหวัดพะเยา                
ได้ออกประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา             
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและกําหนดแนวทางการดําเนินการในท้องที่จังหวัดพะเยา ซึ่งได้กําหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันที่ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และสถาบันการศึกษา 
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) รายงานโครงการ          

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 
๖.๓.๔.๑ รายงานผลการจัดการเรียนการสอน โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่  
๖.๓.๔.๒ รายงานผลการจัดโครงการ Project Day 
๖.๓.๔.๓ รายงานผลการร่วมงานพะเยาวิจัย / International Conferenct ECTI DAMT and NCON  
๖.๓.๔.๔ รายงานผลการทําบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
๖.๓.๔.๕ การเป็นเจ้าภาพ TESA Top Gun Rally 2020 

 
๖.๓.๕ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ดังน้ี 
๖.๓.๕.๑ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีความร่วมมือต่าง ๆ ตามมา เช่น 
การจัดทําโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งจะผลิตบัณฑิต 
๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ซึ่งบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะสนับสนุนทุนการศึกษา ดังน้ี 
๑) สาขาวิชาการตลาด (จํานวน ๗๐ คน) 

- จํานวน ๕๐ คน  ได้ทุน ๗๐%  
- จํานวน ๒๐ คน  ได้ทุน ๑๐๐% (เป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์)  

๒) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (จํานวน ๗๐ คน) 
- จํานวน ๕๐ คน  ได้ทุน ๗๐%  
- จํานวน ๒๐ คน  ได้ทุน ๑๐๐% (เป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 

๖.๓.๕.๒ การแนะแนวสัญจร 
๑) โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒) โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔) โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๕) โรงเรียนประชาบํารุง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๖) โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๗) Next Step... 



-๒๙- 
 

๗) Next Step 
- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
- ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย 
- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน 
- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน 

๖.๓.๕.๓ การจัดทํา Face Book Fan Page 
๖.๓.๕.๔ การจัดทําแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา (PASSION PHAYAO เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ) 
๖.๓.๕.๕ กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา จํานวนทั้งหมด ๕ ครั้ง  

- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- ครั้งที่ ๓  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
- ครั้งที่ ๕  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๖.๓.๕.๖ กิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา (PASSION PHAYAO เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ) 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ท้อปส์ พลาซ่า จังหวัดพะเยา 

 
๖.๓.๖ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

๖.๓.๖.๑ การพัฒนานิสิต 
๑) ผลการดําเนินการหลังบันทึกข้อตกลงระหว่าง Xishuangbanna Tropical Botanical 

Garden (XTBG) และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP) 
- การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
- ความร่วมมือด้านงานวิจัยและการจัดทําโครงการฯ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(climate change)  
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย – จีน 

๒) ผลการดําเนินการหลังบันทึกข้อตกลงระหว่าง Hirosaki University, Japan และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP) 
- แลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
- แนวทางการส่งนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์และนักวิจัย  
- สัมมนาวิชาการของนักวิจัย (เมษายน ๒๕๖๒) และจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่าง

ประเทศร่วมกัน JSPS  
๖.๓.๖.๒ การพัฒนาด้านกายภาพ 

๑) การปรับปรุงห้องปฏิบัติการแก๊สซิฟิเคชัน (บ้านดิน) เพ่ือใช้เป็นอาคารแสดงผลงานนิสิต          
และห้องสโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับเป็นแหล่งเรียนรู้              
และพักผ่อนของนิสิตในอนาคต 

 
 
 
 ๖.๓.๖.๓ ITAP... 



-๓๐- 
 

๖.๓.๖.๓ ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) 
๑) ITAP : หน่วยงานภายใต้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วยเหลือ SME ไทย อย่างรอบด้าน เพ่ือเช่ือมโยง
ภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๒) การสนับสนุนงบประมาณของ ITAP 
- สนับสนุนค่าใช้จ่าย ๑๐๐% ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญในการวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคเบ้ืองต้น 
- สนับสนุนค่าใช้จ่าย ๕๐% ของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในโครงการ ภายในวงเงินไม่เกิน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นครุภัณฑ์) 
๓) ITAP – UP ที่ผู้เช่ียวชาญครอบคลุมทุกโจทย์ปัญหา 

- พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- เกษตรกรรมและอาหาร 
- วิศวกรรม 
- วิทยาศาสตร์ ยา และเคร่ืองสําอาง 
- ไอทีและซอฟแวร์ 

 
๖.๓.๗ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี แจ้งการมอบภารกิจของศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการเตรียมการรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตําบลแม่นาเรือ อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา            
จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน พนักงานขับรถ ๑ คน แพทย์ ๑ คน พยาบาล ๒ คน พร้อมกระเป๋าเวชภัณฑ์ยา 
และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เครื่อง AED เพ่ือเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญอุบัติเหตุ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามเฮลิคอปเตอร์สํารองช่ัวคราว มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มดําเนินการปิดถนนเพ่ือซักซ้อมขบวนรับเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๓๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


