


ระเบียบวาระการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     

ครั้งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์    

และงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขอหารือคุณสมบัติการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง                

การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง        
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คุณวุฒิ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์   
ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์            
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์   
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา” 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตเชียงราย” 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอแจ้งหนังสือจากส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี ๒... 

 
 



ระเบียบวาระที่ ๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
๒.๑     พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่       

๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑... 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๓... 
 
 

































































































ระเบียบวาระท่ี ๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔... 

 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  และงานวิชาการ                   
เพ่ือรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒  ขอหารือคุณสมบัติการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑... 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  
และงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

---------------------- 
 

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ             
และระดับนานาชาติ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร           
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม          
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒... 
 
 

















































































































































































ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ขอหารือคุณสมบัติการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 
---------------------- 

 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา       
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งการรับสมัคร                 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือคุณสมบัติการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)                       
ว่ายังคงให้ก าหนดไว้ตามเดิมหรือไม่ เพ่ือกองบริการการศึกษาจะได้ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา       
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม)่ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
ข้อหารือคุณสมบัติการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) ต่อไป 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕... 
 
 























ระเบียบวาระท่ี ๕ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๕.๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 

๕.๒  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์             
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ คุณวุฒิ 

๕.๓  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕.๔  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕.๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕.๔.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕.๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕.๕  การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา” 
๕.๖  การจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตเชียงราย” 
๕.๗  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอแจ้งหนังสือจากส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังเรื่อง ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕.๘  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๙  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑... 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ   
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา       

จ านวน ๓ หลักสูตร 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา               
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. 
รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒… 
 
 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm%20และหนังสือสำนักงาน%20ก.พ




















ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ       
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ คุณวุฒิ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

- แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 
- แขนงวิชาเคมี 
- แขนงวิชาชีววิทยา 
- แขนงวิชาฟิสิกส์ 
- แขนงวิชาพลศึกษา 
- แขนงวิชาภาษาไทย 
- แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๔. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓… 
 
 

















ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔... 
 
 















ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕.๔.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕.๔.๓  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๕.๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑... 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา       
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒... 
 
 



























ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕                            
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓... 
 
 















ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                     
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔... 
 
 















ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา                    
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๕... 
 

 















ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา” 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาเขตเชียงราย ขอแจ้งการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา”     
โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงราย มีความพร้อมในการด าเนินงาน          
เป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือบริการความรู้ในด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์            
ในภาคเหนือ เป็นแหล่งบริการห้องพัก ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ ตลอดจนเป็นศูนย์การประสานงานทางการศึกษา
กับหน่วยงานอ่ืน ทั้งหน่วยงานภายในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าว มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่       
ครุภัณฑ์ และบุคลากร ซึ่งสามารถพัฒนาหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจอันเกิดประโยชน์สูงสุด      
แก่มหาวิทยาลัยและชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๖… 
 
 

















ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตเชียงราย” 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาเขตเชียงราย ขอแจ้งการจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตเชียงราย”     
โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงราย ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท                    
ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาเขตเชียงรายได้เปิดห้องเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการรองรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการแก่นิสิตในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม                   
และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๗… 
 
 















ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอแจ้งหนังสือจากส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง  

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์                
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ขอแจ้งหนังสือจากส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๕,๐๘๘ ราย ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา        
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘… 
 
 







ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙... 
 
 











ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี ๖ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งหนังสือจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                  
เรื่อง การรับเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้        
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีเป็นประธานเปิดการประชุม                 
ทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐... 
 
 





ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที ่๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

------------------------- 
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี ้

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวของนิติกร 
ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าวต่อไป 

 

   สีน ำ้เงนิ   =  ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ  
   สีม่วง      =  ตรวจสอบแล้ว 

 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า 
มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง  
ศู นย์ ภ าษา ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ออกจาก (ร่าง) 
ข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕... 
 

 



- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/

ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ  Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย               

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๑ ข อ ค ว าม เห็ น ช อ บ  Strategy wheel    
และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย        

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์  CUPT QA ๒๕๕๘ ระดั บคณะ เสนอต่ อผู้ บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยพะเยาพิ จารณ าปรับแก้ ไข เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ            
ทางวินัยนิสิตต่อไป 

๖.๒.๕ รายงาน... 
 

 



๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ             
ทางวินัยนิสิตต่อไป 

 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้ าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ          
ทางวินัยนิสิตต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ           
ทางวินัยนิสิตต่อไป 

 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ          
ทางวินัยนิสิตต่อไป  
 

 

๖.๒.๙ รายงาน... 
 

 



๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษ         
ทางวินัยนิสิตต่อไป  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๕ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งแบบขอ

แก้ไขอักษร I 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งแบบขอแก้ไขอักษร I ตามก าหนดปฏิทิน
การศึกษา จากเดิม ภายในวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็น ภายในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙                          
ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการติดตาม
ความก้ าวห น้ าและป ระ เมิ น ผล
โครงการวิจัย ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๕๙ กรณีพิเศษ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้
ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 

๑ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙     

 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย 
จ านวน ๒ คืน 

(รายช่ือตามเอกสารแนบ) 

๑๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓๘,๔๐๐ 

 ค่าเช่าที่พักส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย 
จ านวน ๑ คืน 

(รายช่ือตามเอกสารแนบ) 

๒ ห้อง ๑,๖๐๐ ๓,๒๐๐ 

 รวม   ๔๑,๖๐๐  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ กรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑,๖๐๐ บาท             
(สี่หมื่นหนึง่พันหกร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบคลอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

๑. กองบริการการศึ กษา รับทราบมติที่ ประชุม และได้
ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
ยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการประสาน
การจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบคลอบคลุมเกี่ยวกับ  
การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

การบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อหารือการใช้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“กลุ่ม” และ “เวร” ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการประสานคณะพยาบาลศาสตร์ 
เพื่อหารือการใช้ค าจ ากัดความของค าว่า “กลุ่ม” และ “เวร”           
ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ด าเนินการ
น าเสนอคณ ะกรรมการการเงินแล ะท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติแต่งตั้ งประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ 
ของคณะศิลปศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี ้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม 

จากเดิม ๕ คน เป็น ๕ (๑/๓) คน ดังนี ้
๑.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 

 นิสิตระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๔ คน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
จากเดิม ๔ (๒/๓) คน เป็น ๗ (๒/๓) คน ดังนี ้
๒.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
  นิสิตระดับปริญญาโท จ านวน ๔ คน 

๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๕ คน 

กองบริการการศึกษา และคณะศิลปะศาสตร์ รับทราบมติ          
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



๖.๑.๓.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ              
คุมสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน ์
ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค 

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขการก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค          

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ
สอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๒ กฎหมาย
นิ ติ ก รรม และสั ญญา (Juristic Act and 

Contract Law) 

มติ  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า   

ในรายวิชา ๑๐๐๑๐๒ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา (Juristic Act and Contract Law) กลุ่มเรียนที่ ๓ 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปราณี  นางแล เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการ
กระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง         
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปราณี  นางแล 

๖.๑.๔.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า  
กรณี  นางสาวลลิตา  กิ่ งเนตร อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๕ กฎหมาย
อาญาภาคความผิด (Criminal Law : 

Specific Offenses) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า    

ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาคความผิด (Criminal Law : Specific Offenses) กลุ่มเรียนที่ ๕ 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง         
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางสาวลลิตา  กิง่เนตร 

๖.๑.๔.๓ ขออนุ มั ติ การส่ งผลการศึ กษาล่ าช้ า                
กรณี  นางวาสินี   นั นทขว้ าง ชาวเหนื อ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๐๓ 
กฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา 
(Criminal Procedure Law) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า    

ในรายวิชา ๑๐๐๓๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law) กลุ่มเรียนที่ ๑ 
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ  
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางวาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ 

 



ระเบียบวาระท่ี ๖ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง อ่ืนๆ 
 

๖.๑ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม

จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 

  ๖.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

  ๖.๑.๔ ขอหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
   
๖.๒ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
  ๖.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ๖.๒.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ๖.๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖.๒.๓ รายงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าสถาบัน จาก NECAST 

(National Ethics Committee Accreditation System in Thailand) 
  ๖.๒.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๕... 
 



  ๖.๒.๕ การขับเคลื่อนระบบงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
  ๖.๒.๖ ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” 
  ๖.๒.๗ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ๖.๒.๘ รายงานการน านิสิตทุนเข้าศึกษาดูงาน ณ Sungkyul University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
     
   * ตัวเลขสีด า  : ระเบียบวาระอยู่ในรูปแบบระบบ UP – Meeting 
    * ตัวเลขสีแดง : ระเบียบวาระอยู่ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ระเบียบวาระท่ี ๖.๑... 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม
จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 

  ๖.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

  ๖.๑.๔ ขอหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑... 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม 
จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนอุดหนุน

การท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
---------------------- 

 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙            
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปรับแก้ไข โดยแยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เป็น ๒ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙                
และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ไดป้รับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุน                  
การท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           
เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม                    
จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒... 
 





















ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่  
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 

---------------------- 
 

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัด กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมัธยมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการมีงานท า
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา            
และเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะสามารถท างานได้หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย ตลอดจนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ได้ในสาขาวิชาที่นักเรียนชอบและถนัด ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 
จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว                
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัด กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองแพร่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ต่อไป 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓... 
 

















ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

---------------------- 
 

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณี                                   
ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนางสาวพรปวีร์  ฉายส่องแสง      
รหัสนิสิต ๕๗๐๓๑๖๔๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น C นั้น 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร                  
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก      
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔… 
 

























ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ขอหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย 
---------------------- 

 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมแนวทางการเขียน effective SAR                   
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้                      
และสรุปประเด็นที่ส าคัญในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย นั้น 

  กองกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับ      
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของกองและศูนย์จะได้รับความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ตรงกันและวางแผน         
การเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนแนวทางการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัยตามแนว ADRI        
จากผู้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กองบริหารงานวิจัย                 
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ การรวบรวมข้อมูล            
และการเขียน SAR ตามแนว ADRI ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

๒. ประเด็นการจัดท าโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา (Organizational Profile) เพ่ือเป็นตัวตั้ง      
ในการคิดและเขียน SAR ในระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงเสนอแนะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ        
จัดท าโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา (OP) ให้เกิดความชัดเจน 

๓. การสร้างความเข้าใจในแนวทางการค านวณ Full – Time Equivalent (FTE) ของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจ         
ที่ตรงกันระหว่างคณะกับหน่วยงานกลางและสามารถน าข้อมูลไปประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ข้อหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของกองและศูนย์จะได้รับความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ตรงกันและวางแผน         
การเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนแนวทางการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัยตามแนว ADRI        
จากผู้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กองบริหารงานวิจัย                 
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจตัวบ่งชี้  การรวบรวมข้อมูล            
และการเขียน SAR ตามแนว ADRI ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

๒. ประเด็นการจัดท าโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา (Organizational Profile) เพ่ือเป็นตัวตั้ง      
ในการคิดและเขียน SAR ในระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงเสนอแนะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ        
จัดท าโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา (OP) ให้เกิดความชัดเจน 

๓. การสร้างความเข้าใจในแนวทางการค านวณ Full – Time Equivalent (FTE) ของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจ         
ที่ตรงกันระหว่างคณะกับหน่วยงานกลางและสามารถน าข้อมูลไปประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒... 
 













































ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

  ๖.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๖.๒.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ๖.๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖.๒.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖.๒.๓ รายงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าสถาบัน จาก NECAST 

(National Ethics Committee Accreditation System in Thailand) 
 ๖.๒.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ๖.๒.๕ การขับเคลื่อนระบบงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
  ๖.๒.๖ ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” 
  ๖.๒.๗ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ๖.๒.๘ รายงานการน านิสิตทุนเข้าศึกษาดูงาน ณ Sungkyul University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑... 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 
๖.๒.๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒.๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒.๑.๓   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒.๑.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๑... 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                      
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๒... 
 

























ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙           
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๓... 
 

















ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙           
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๔... 
 





































ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๔ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙           
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒... 
 



































ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 
๖.๒.๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒.๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๑... 
 



ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๒... 
 

















ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๒ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๓... 
 



















ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓... 
 



































ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าสถาบัน  
จาก NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand) 

---------------------- 
 

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอรายงานการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม        
การวิจัยในคนประจ าสถาบัน จาก NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand) เมื่อวันที่ 
๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง              
ในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔… 
 















































































ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานความก้าวหน้าการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา      
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะ
ทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง  ๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งวารสารนเรศวรพะเยา ได้เลื่อนกลุ่ม             
ฐานข้อมูล TCI จากกลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มที่ ๑ และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยก าลังอยู่                     
ในระหว่างการด าเนินการขอเข้าร่วมการประเมินในปีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕… 
 

























ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การขับเคลื่อนระบบงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
---------------------- 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการขับเคลื่อนระบบงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์          
ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร” สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อน...ระบบงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่              
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์        
อย่างยั่งยืน โดยมีหลักส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑. เกิดความเป็นธรรมและความถูกต้องทางสังคม 
๒. สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงและยั่งยืน 
๓. สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ในประเด็นยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐            

และจะเป็นแนวคิดนี้เป็นนโยบายการบริหารงานวิจัยในระยะต่อไป 
จากการประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ ได้ปรึกษาหารือกับรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ นักวิจัย ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
๑. สกว. จะให้เงินสนับสนุนในโครงการ “การขับเคลื่อน...ระบบงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เป็นเงินจ านวน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) และมหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องน าเงินมาสมทบ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท        
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

๒. ในการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จะใช้โครงการ “โคขุนดอกเค้าใต้” เป็นโมเดลต้นแบบ 
๒.๑ คัดเลือกนักวิจัยที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ซึ่งจะจัดต่อเนื่องในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ 

จ านวน ๕ ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒.๒ หลังการฝึกอบรม ๕ ครั้ง จะลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ 
๒.๓ สรุปผลด าเนินโครงการตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ จ านวน ๒๐ ชิ้น 

๓. นักวิจัยได้องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖... 
 







ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” 
---------------------- 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา        
ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)           
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” โดยมี ผศ. ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์    
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เป็นผู้ให้การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ และกระบวนการ โดยใช้ฐานความรู้
ของมหาวิทยาลัยสู่การสร้าง Best Practice ให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์                  
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของพ้ืนที่ และผลักดันให้เกิด solution ที่เหมาะสมต่อการจัดระบบวิจัยเชิงพ้ืนที่ผ่านการพัฒนา     
ผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น รวมไปถึงเพ่ือให้เกิดกระบวนการที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จนไปสู่กลไกการท างานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์                 
พ้ืนถิ่นเชิงพาณิชย์ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย Workshop จ านวน ๕ ครั้ง ดังนี้ 

๑. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒. ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๓. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๔. ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
๕. ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว         

ให้กับบุคลากรในหน่วยงานระดับคณะ โดยสามารถส่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑. ตัวแทนหน่วยงานจ านวน ๒ ท่าน ซึ่งหน่วยงานพิจารณาแลว้คาดว่ามีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
๒. นักวิจัยที่สนใจอ่ืนๆ  ที่คาดวา่งานวจิยั หรือเรื่องที่สนใจมีแนวโน้มที่จะสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชงิพาณิชย์ได ้

  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.draeqa.up.ac.th และสามารถสอบถาม    
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ๐๕๔ – ๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗... 
 

https://www.draeqa.up.ac.th/








ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
---------------------- 

 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๕๙ ส าหรับการรายงาน                         
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ AUN QA และ CUPT indicators เพ่ือคณะและวิทยาลัยจะได้น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะและวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ    
มาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘... 
 





































ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
วันพุธที ่๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายงานการน านิสิตทุนเข้าศึกษาดูงาน ณ Sungkyul University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

---------------------- 
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