
 

๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร.์.. 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ) 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย) 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศ์จันทร์ตา) 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม) 

๙. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 

๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 

(ดร.พรเทพ  โรจนวสุ)  

๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์) แทน 

๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 
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๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 

๑๔. คณบดีคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๑๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักด์ิ  เสาแก้ว) 

๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) แทน  

๑๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์) แทน   

๒๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ดํารงวิริยะนุภาพ) 

๒๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ) 

๒๒. รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(นายสันติ  ศิริคชพันธุ์) แทน 

๒๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร  คํามาสุข) แทน 

๒๔. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) แทน 

๒๕. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว  เวียงคํา) 

๒๗. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน) แทน 

๒๘. ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล) 

 
๒๙. ผูอํ้านวยการ... 
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๒๙. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๓๐. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด) 

๓๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

๓๒. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๓. รักษาการแทนผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา)  

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

๑. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี) 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

๓. นางอังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี 

๔. นายประฐมพงษ์  ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี 

๕. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี 

๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

๗. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร รักษาการแทนผู้อํานวยการกองคลัง 

๘. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

๙. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 

๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี 

๑๑. นางสาวฐิติพร  มณีจันสุข ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

๑๕. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์ 

๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 

 
๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ.์.. 
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๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๐. นางสาวอธิษฐาน  อินวงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๒๒. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ท่าน คือ           

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก (คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน

หุ่นยนต์เยาวชนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ แชมป์ ๒ ปีซ้อน ในรายการ Humanoid Robot Dance 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ Daejeon Conversion Center : DCC เมืองแทจอน 

ประเทศเกาหลีใต้ นําทีมโดย อาจารย์ศริทธ์ิ  พร้อมเทพ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔         

และปทีี่ ๕ (โครงการ วมว.) ได้แก่ 

๒.๑ นายคุณานนท์  เจริญดี 

๒.๒ นายอภิเชษฐ์  คําสุวัตร 

๒.๓ นายปรัชญา  แสนศรี 

๓. ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้ช่วยฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส์”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรปุเรื่อง 

  ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒                 

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒           

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการ

นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ เรื่อง แนวปฏิบัติการของดวันทําการของส่วนงานต่าง  ๆ

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานหน่วยกฎหมาย ยกร่างประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงาน และจัดโครงการนอกสถานท่ี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ            

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงาน         

และจัดโครงการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการนอกสถานท่ี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขช่ือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการนอกสถานที ่

พ.ศ. ๒๕๖๒  

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทําการปกติ            

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ นําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริหารงานวิจัย และหน่วยกฎหมาย ได้ร่วมกันจัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความรว่มมอื 

เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด                 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง นั้น 

  กองบริหารงานวิจัย และหน่วยกฎหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         

เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของกัญชา           

และกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

 มต ิที่ประชุม... 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย                

และนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท อภิญญา เมดิคอล จํากัด                 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา     

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์นิเทศก์         

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          

เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมี

มติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์นิเทศก์การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกลางนําเสนอ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา         

ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย

สําหรับอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์  

วิชาชีพครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสําหรบัอาจารย์นิเทศก์        

การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน        

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การตรวจสอบการวัดและประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่                    

๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน (แบบ ๒.๕ + ๑.๕) ที่ประชุมมีมติ

มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการตรวจสอบการวัดและประเมินผลหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายวิชาที่ต้องศึกษาในประเทศจีน มีการวัดและประเมินผล             

โดยใช้ค่าระดับข้ันแบบ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

การตรวจสอบการวัดและประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา            

และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการตรวจสอบการวัดและประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายบริหารงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่ Smart UP แต่เนื่องจาก               

บัตรพนักงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นกระดาษแข็ง ซ่ึงอาจทําให้ฉีกขาดได้ง่ายและไม่สามารถเก็บข้อมูล          

ผ่านระบบได้ทั้งนี้ เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตอบรับตามนโยบาย             

ของมหาวิทยาลัย นั้น  

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติปรับเปล่ียนบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม                 

ที่เป็นกระดาษแข็ง เปลี่ยนเป็น บัตร PVC CRAD มีขนาดกว้าง ๕.๔ เซนติเมตร ยาว ๘.๔ เซนติเมตร รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

อนุมัติปรับเปล่ียนบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จากเดิม ที่เป็นกระดาษแข็ง เปลี่ยนเป็น           

บัตร PVC CRAD มีขนาดกว้าง ๕.๔ เซนติเมตร ยาว ๘.๔ เซนติเมตร ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับเปล่ียนบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา        

จากเดิม ที่เป็นกระดาษแข็ง เปลี่ยนเป็น บัตร PVC CRAD มีขนาดกว้าง ๕.๔ เซนติเมตร ยาว ๘.๔ เซนติเมตร 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

  กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิกาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ ภายในสามเดือนนับแต่วันส้ินปีการศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล 

แสดงงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วให้มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําเดือน            

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รางวัลสําหรับนักกีฬา ผู้ช่วยฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ในการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๘ 

“ขุนเลเกมส์” 

สรุปเรื่อง 

  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบเงินรางวัลสําหรับนักกีฬา ผู้ช่วยฝึกสอน ผู้ฝึกสอน           

และผู้จัดการทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ 

“ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนักกีฬา

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเหรียญรางวัล   รวมทั้งส้ินจาํนวน ๒๒ เหรียญ จํานวน ๔๙ ราย ตามบันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/๓๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ          

เงินรางวัลสําหรับนักกีฬา ผู้ช่วยฝึกสอน ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม  จํานวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น         

เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที ่๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ของธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา  
ของธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการ  

นัดหมายลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการ  

แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลาม 

แห่งประเทศไทย  ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบตอ่ไป  

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๔๘ (๑๘/๒๕๖๑) เมื่อวันที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

ทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ  

ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แว ร์ของ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระหว่ า ง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

มหา วิ ท ย าลั ย ธ ร ร มศ าสต ร์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการประสานการลงนาม (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือ

ด้ านวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ของสถาบันการศึ กษา

ระดับอุดมศึกษา  ระหว่ าง  มหาวิ ทยาลั ย บู รพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้ าหลวง  มหาวิทยาลั ยพะเยา 

ราชภัฏ... 



-๑๒- 
 

ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย   

แม่ ฟ้ าหลวง มหาวิ ทยาลั ยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลั ยส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี   

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป  

 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ก่ อนนํ า เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ  

กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศ กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อทราบตอ่ไป    

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนํา 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 

ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ กับมหาวิทยาลัย

พะเยา เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 
 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘... 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๔ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาต)ิ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๕ ขอพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน  

เ ป็ น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า  

ผู้สมควร ดํารงตําแหน่งคณบดี 

ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลือกหัวหน้าส่วนงานเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ คน โดยได้เสนอรายชื่อ คือ  

คณบดคีณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์  เสาแกว้) 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการนํา 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐... 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๗ แนวปฏิ บัติการของดวันทําการ  

ข อ ง ส่ ว น ง า นต่ า ง  ๆ  ภ า ย ใ น

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานหน่วยกฎหมาย ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการนํา (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปปฏิบัติงานและจัดโครงการ  

นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 

เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

๖.๒.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ทางวิชาการและพัฒนาทักษะอาชีพ 

ระหว่างโรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคม   

วัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการและพัฒนาทักษะอาชีพ ระหวา่ง 

โรงเรียนบา้นน้ําจวง ร่วมกับมหาวทิยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

๒. มอบกองกิจการนิสิต นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกลา่ว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

เพื่อทราบตอ่ไป 
 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา 

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนา

ทักษะอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนบ้านน้ําจวง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 

ประสานหน่วยกฎหมายตรวจสอบ ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว   

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 

 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑... 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง   

และดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรม

สนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยี    

และนวัตกรรม (Innovation and Technology 

Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

เ ล ข ที่  MOU- CO- 2561- 5451- TH   

ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ครั้งที่ ๑) 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง   

และดําเนินงานเครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิกับมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH 

ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) 

๒. มอบคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการของคณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

ใ นกา ร เ สนอล งนาม บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งและดําเนินงาน

เครือข่ายของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Program : ITAP) ระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ MOU-CO-2561-5451-TH ฉบับเมื่อวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม พ .ศ . ๒๕๖๐ (ครั้งที่  ๑ ) ก่อนประสาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  

เสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

๖.๒.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ 

แอนด์ บิวตี้ จํากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ 

บิวตี้ จํากัด กับมหาวทิยาลัยพะเยา  

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงาน  

สภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว ประสานหน่วยกฎหมาย ก่อนนําเสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการ  

ลงนามบันทึ กข้ อตกลงความ ร่ วม มือ  ระหว่ าง  

บริ ษัท  ไซแอมสปา  เ ฮลท์  แอนด์  บิ วตี้  จํ า กั ด  

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

และจะนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อทราบตอ่ไป 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒... 



-๑๖- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

วาระที ่ เรื่อง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑.๑ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขผลการศึ กษา  

กรณี นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๔๙๒ 

กฎหมาย คุ้ มครองข้ อมู ลและ

ความลับทางการคา้ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให ้นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๔๙๒ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล   

และความลับทางการค้า กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก้ไขผลการศึกษา  

ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นายชนาธปิ   แกว้นันไชย รหัสนิสิต ๕๘๐๓๔๐๘๘  จากเดมิ F  แกไ้ขเป็น D  

๑.๒ นางสาวสุดารัตน ์ คําจันทรา รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๔๒๔  จากเดมิ D+ แกไ้ขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง ด้วยวาจา และรายงานให้

มหาวทิยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผดิครั้งแรก ตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไข  

ผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง 

ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   

ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ประจํารายวิชา 

๑๐๐๔๐๐ หลักวชิาชพีนักกฎหมาย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วพบว่า เนื่องจากนิสิตเข้าสอบผิดห้องสอบ และไม่ได้เขียน

แบบฟอร์มสําหรับนิสิตที่เข้าห้องสอบผิด ประกอบกับอาจารย์ผู้สอนทั้งสองหมู่เรียน ได้แก่   

ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ผู้สอนหมู่เรียนที่นิสิตลงทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 

อาจารย์ผู้สอนในหมู่เรียนที่ ๑ ที่นิสิตไปเข้าห้องสอบผิด ไม่รอบคอบในการปฏิบัติงาน  

ไมไ่ดต้รวจสอบกระดาษคําตอบที่เกนิมา จึงมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ธิติ  ไวกวี อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๔๐๐ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย   

กลุ่มที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของ   

นายเตชธร  พิทักษร์ัตนาภา รหัสนิสิต ๕๘๐๓๐๓๔๓ จากเดมิ F แกไ้ขเป็น A 

๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธิติ  ไวกวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

กาญจนุรัตน ์ ไมรินทร์ ดว้ยวาจา เนื่องจากไมร่อบคอบในการปฏบิัติงาน  

คณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ธิติ  ไวกวี และ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ ด้วยวาจา 

เรียบร้อยแล้ว 

๓. มอบคณบดี... 



-๑๗- 
 

๓. มอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย กํากับดูแลและแจ้งให้อาจารย์ภายในสังกัดทราบ  

เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกลา่วตอ่ไป     

 

๔.๒ การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  

กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน

คุมสอบ ของนายแพทยส์รกจิ  ภาคชีพี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เนื่องจาก นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ไม่ได้มีการมอบหมายให้ 

นายพงศธร ศิลาเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ   

หรือทําหนังสือผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

จึงมีมต ิดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ไม่มาปฏิบัติงาน  

คุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๒๓๖๑ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว การสอบกลางภาค  

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)   

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ด้วยวาจา  

และรายงานให้มหาวทิยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผดิครั้งแรก ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด  

การแกไ้ขผลการศกึษา และการไมม่าคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

คณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ 

ดว้ยวาจา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ข้อกําหนดการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิ จัย ปรับแก้ ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว   

นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองบริหารงานวิจัย รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ประสานแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดําเนินการ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ

นําเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 



-๑๘- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัย  

ในมนุษย์ของนักวิ จัยเพื่อเสนอ  

ขอรับการพจิารณาโครงการวจิัย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรม  

การวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย ทั้งนี้  

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย ข้อกําหนด การวจิัยในมนุษย ์มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัย ประสานกับหน่วยกฎหมาย ในการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย เพื่อเสนอขอรับการพิจารณา

โครงการวจิัยตอ่ไป  

กองบริหารงานวิจัย รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการ

ประสานแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดําเนนิการ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย 

เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล  

การจัดตัง้หนว่ยวจิัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ต่อไป 

๑.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทราบมติ 

ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รับทราบมติ  

ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ เ ลื่ อ นแผนการ เ ปิ ด

หลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 

จํานวน ๕ หลักสูตร 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรใหมข่องคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร สาขา 
เดมิ 

(ปีการศึกษา) 

ใหม่ 

เปิดปีการศึกษา เป้ารับ 

ระดับปริญญาโท 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

เคมี ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ ๕ 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

สถติ ิ ๒๕๖๐ ชะลอการเปดิหลักสูตร 

แบบไม่มีกําหนด 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

อุตสาหกรรมเคมีและ

เทคโนโลยวีัสด ุ

๒๕๖๐ 

๑.กองบริการการศกึษา รับทราบมตทิี่ประชุม และอยู่ระหว่าง

ดําเนินการจัดทําปฏิทินการติดตามการดําเนินการ  

ตามแผนการเปิดหลักสูตรตอ่ไป 

๒. กองแผนงาน ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้กับ  

คณะวิทยาศาสตร์ และได้ดําเนินการเก็บรวบรวม  

เปิดแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

เรียบร้อยแล้ว 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต... 



-๑๙- 
 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบัณฑติ 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยกีารกฬีา 

๒๕๕๘ ๒๕๖๓ ๕ 

ระดับปริญญาเอก 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑติ ชวีวทิยา ๒๕๕๙ ชะลอการเปดิหลักสูตร 

๒. มอบกองแผนงาน รวบรวมแผนการเปิดหลักสูตรใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ติดตามการดําเนินการตามแผนการเปิดหลักสูตรของแต่ละ  

คณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแล

ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร  

และเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ... 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแล

ผูป้ระกอบการจําหนา่ยอาหารและเครื่องดื่มในมหาวทิยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

๒. มอบหน่วยกฎหมาย จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแล

ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

นําเสนออธกิารบดลีงนามตอ่ไป 

 

หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การควบคุมและกํากับดูแลผู้ประกอบการจําหน่าย

อาหารและเครื่องดื่มในมหาวทิยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

และนําเสนออธิการบดีลงนาม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

และได้ส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังกองกิจการนิสิต  

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแลว้ 

๖.๑.๖ ขอหารือจํานวนรายได้ในสัดส่วน  

ร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน จากโครงการวิจัย

และบริการวิชาการ เพื่อจัดตั้งเป็น

งบประมาณรายไดป้ระจําปี ๒๕๖๓ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบจํานวนรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

เพื่อจัดตัง้เป็นงบประมาณรายไดป้ระจําปี ๒๕๖๓ 

๒. มอบกองแผนงาน ประสานกองคลัง นําเรื่องดังกลา่ว เสนอคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน

ของมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณาอนุมัติต่อไป 

 

กองแผนงาน รับทราบมติที่ประชุม และได้ดําเนินการนํา 

เรื่อง จํานวนรายได้ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของส่วนงาน   

จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อจัดตั้งเป็น

งบประมาณรายได้ประจําปี ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการ

การเงิ นและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยพะเยา  

เพื่อพจิารณาอนุมัต ิเรียบร้อยแล้ว 

 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ                

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๒๐- 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม 

อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๒๑๕ กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม     

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๑๕ กฎหมายกู้ยืม       

หลักประกันและตัวแทน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวสุดารัตน์   เกตุเทศ  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๔๗  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 

(คะแนนเดิม ๗๑ แก้ไขเป็น ๘๓) 

๒. นางสาวสุธิดา   เทียมศร รหสันิสิต ๖๐๐๓๓๑๖๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B  

(คะแนนเดิม ๔๖ แก้ไขเป็น ๗๑) 

๓. นายอภิชาติ   น้อยสาย รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๘๑  จากเดิม A  แก้ไขเป็น F 

(คะแนนเดิม ๙๑ แก้ไขเป็น ๔๖) 

๔. นายอมรเทพ   คงชมบุตร รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๙๒  จากเดิม A  แก้ไขเป็น A 

(คะแนนเดิม ๘๓ แก้ไขเป็น ๙๓) 

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว 

จํานวน ๔ ราย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้กรอกคะแนนของนิสิตผิดพลาดไป ทําให้นิสิตได้รับผลการศึกษา           

ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์

ผู้สอนประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรก               

ของนายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน          

ที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม รายวิชา ๑๐๐๒๑๕ 

กฎหมายกู้ยืมหลักประกันและตัวแทน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) 

ของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๑.๑ นางสาวสุดารัตน์   เกตุเทศ  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๔๗  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 

๑.๒ นางสาวสุธิดา   เทียมศร  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๖๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

๑.๓ นายอภิชาติ   น้อยสาย  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๘๑  จากเดิม A  แก้ไขเป็น F 

๑.๔ นายอมรเทพ   คงชมบุตร รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๙๒ จากเดิม A แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม ด้วยวาจาและรายงาน                       

ให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา              

และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจํารายวิชา ๑๐๐๒๑๕ กฎหมายกู้ยืม       

หลักประกันและตัวแทน กลุ่มที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC)             

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

๑.๑ นางสาวสุดารัตน์   เกตุเทศ  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๔๗  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 

๑.๒ นางสาวสุธิดา   เทียมศร  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๖๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

๑.๓ นายอภิชาติ   น้อยสาย  รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๘๑  จากเดิม A  แก้ไขเป็น F 

๑.๔ นายอมรเทพ   คงชมบุตร รหัสนิสิต ๖๐๐๓๓๑๙๒ จากเดิม A แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอุดมศักด์ิ  จิรกาลกุลเกษม ด้วยวาจา            

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก                 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๒๒- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีความเห็นว่า จากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการประกาศ          

ใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดําเนินการในเรื่อง           

การกําหนดมาตรการหรือนโยบายในการจัดซ้ือ การซ่อมแซม เกณฑ์การพิจารณา การตัดจําหน่าย           

และการบริหารทรัพย์สิน โดยพิจารณาค่าเส่ือมครุภัณฑ์ร่วมด้วย ทั้งน้ี ควรพิจารณาส่ังการให้งานบัญชี           

และงานพัสดุ กองคลัง รับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงจุดควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเพียงพอ

และรัดกุมมายิ่งข้ึน นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหาร          

วัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม    

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป     
   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารวัสดุคงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับเงิน           

ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีวิทยาลัยการจัดการ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ทั้งน้ี หน่วยกฏหมาย 

ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   หน่วยกฏหมาย จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๒๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับเงินด้วยบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ต่อไป       

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...            

๒. มอบวิทยาลัยการจัดการ ประสานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพ่ือขอลดอัตราค่าธรรมเนียม           

การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์                  

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท อาจารย์ประจํา

รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีท่ัวไป 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง              

กรณี นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาชีวเคมี มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา           

ในรายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป กลุ่มที่ ๒, ๓ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิต

จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวบุษกร   ใจตรง  รหัสนิสิต ๖๐๐๙๒๒๘๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D กลุ่มที่ ๓ 

๒. นางสาววชยภัธร์  มุจนสินธุ์  รหัสนิสิต ๖๐๐๘๐๖๘๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D กลุ่มที่ ๒ 

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สรุปผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษา                 

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ประชุมมีมติว่าอาจารย์ผู้สอน คือ 

นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท มีความผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน แต่ไม่ได้มีเจตนาทุจริต ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้

นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท ดําเนินการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิตรายดังกล่าว จํานวน ๒ ราย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท               

อาจารย์ผู้สอนประจําสาขาวิชาชีวเคมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 



-๒๔- 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอแก้ไขผลการศึกษาเป็นครั้งแรก               

ของนางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท ทั้งน้ี กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของอาจารย์ผู้สอน           

ที่ไม่ได้ตรวจสอบคะแนนก่อนจัดส่งผลการเรียน 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป           

กลุ่มที่ ๒, ๓ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) ของนิสิตจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

๑.๑ นางสาวบุษกร ใจตรง รหัสนิสิต ๖๐๐๙๒๒๘๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น D กลุ่มที่ ๓ 

๑.๒ นางสาววชยภัธร์ มจุนสินธุ์ รหัสนิสิต ๖๐๐๘๐๖๘๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น D กลุ่มที่ ๒ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท ด้วยวาจา

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก            

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษา

นิสิตเกินกว่ากําหนดการแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. อนุมัติให้ นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป            

กลุ่มที่ ๒, ๓ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (AEC) แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต

จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑.๑ นางสาวบุษกร   ใจตรง  รหัสนิสิต ๖๐๐๙๒๒๘๗  จากเดิม F แก้ไขเป็น D กลุ่มที่ ๓ 

๑.๒ นางสาววชยภัธร์  มุจนสินธุ์ รหัสนิสิต ๖๐๐๘๐๖๘๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น D กลุ่มที่ ๒ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวรุ่งทิพย์  ทองบุญโท ด้วยวาจา                

และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เนื่องจากเป็นการกระทําความผิดครั้งแรก             

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิต

เกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 



-๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                       

กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ

ด้านวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ตามบันทึกข้อความคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ อว ๗๓๑๙/๐๖๔๕ 

ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 

ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต่อไป       

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว          

ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 



-๒๖- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคม

กําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ                

การร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค            

เพ่ือให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบสํานักงานประกันสังคม ระหว่าง สํานักงานประกันสังคม              

กับ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามบันทึกข้อความศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ อว ๗๓๓๘/๑๗๙๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ  

(ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาล เพ่ือให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบ

สํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ

การร่วมเป็นสถานพยาบาลท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด           

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ต่อไป       

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด           

ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

๒. มอบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานหน่วยกฎหมาย              

ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือการร่วมเป็นสถานพยาบาลที่ สํานักงาน

ประกันสังคมกําหนดในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ก่อนเสนอลงนาม

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว และประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 



-๒๗- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 

และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองคลัง ได้ขอปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข            

และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้มอบหน่วยกฎหมายตรวจสอบและจัดเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ อว ๗๓๐๔/๑๐๙๖ 

ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี หน่วยกฎหมาย ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์             

วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏ 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม         

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป       

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติ           

การจ่ายเงินยืม แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. มอบกองคลัง ประสานหน่วยกฎหมาย ในการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

๖.๒.๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์และนิสิตช่วยสอน (TA) เพื่อพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้ประกอบ การแก่นิสิต (Train the Trainer) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๖.๒.๑.๒ โครงการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม

ดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF) ตลอดจน

พัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ โดยมีการบรรยาย เรื่อง “ประเมินวิเคราะห์ตนเอง

สู่อาจารย์มืออาชีพ” พร้อมกิจกรรม Workshopโดย ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัฐสภา แก่นแก้ว และทีมงาน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๒.๑ กําหนดการ “ประเพณีเดินเข้า ม. ประจําปี ๒๕๖๒” ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              

ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึงลานพระพุทธภุชคารักษ์ รายละเอียดปรากฏ          

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ แจ้งระบบกลไกการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังน้ี 

๑) Advisor (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

๒) Staff (กรรมการดูแลสุขภาพจิตคณะ/อาสาสมัคร (อาจารย์/บุคลากร)) 

๓) Peer Counselor (นิสิตจิตอาสา) 

๔) ศูนย์ให้คําปรึกษา (Case Manager) 

๕) Professional (ผู้เช่ียวชาญ) 

๖) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๗) โรงพยาบาลพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 ๖.๒.๓ คณบด.ี.. 



-๒๙- 

๖.๒.๓ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ แจ้งกําหนดการโครงการ “ทิศทางและประเด็นการวิจัย  

ที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และการพัฒนาโจทย์ วิจัย”                 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิยะราช ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยมุ่งเป้า สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคุณสุนันทา  สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย           

ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

๖.๒.๔ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานการรับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์
เยาวชนระดับนานาชาติ "International Youth Robot Competition ๒๐๑๙ " ในรายการ Humanoid Robot Dance         

ณ Daejeon Conversion Center : DCC ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจํานวน ๓ คน ได้แก่ นายคุณานนท์ เจริญดี , นายอภิเชษฐ์ คําสุวัตร์ ,          

นายปรัชญา แสนศรี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่๔ และ ๕ (โครงการ วมว.) และมีอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ          

เป็นผู้ควบคุมทีม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปดิประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น. 

 

 

 

 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภมูิลา) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) 

กรรมการและเลขานุการ 


