
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(นายช านาญ  แสงแก้ว) แทน 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) แทน  

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๖. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๗. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ว่าที่ร้อยตรี มนัส  ภูทวี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 

๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน... 
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๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอดสิร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ท่าน คือ  
รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ่ายเงินชดเชยย้อนหลัง จ านวน ๙ เดือน ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) และมหาวิทยาลัย จะด าเนินการ
จ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในอัตราร้อยละ ๑๐ 
จ านวน ๙ เดือน โดยมีการจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
๒.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.๒ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๑๐ โดยใช้เงินเดือน 

ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นฐานในการค านวณ 
๒.๓ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้จ านวน ๙ เดือน โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียว 
๒.๔ พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๙ เดือน 

มหาวิทยาลัยพะเยาจะจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้เท่าจ านวนวันที่ปฏิบัติงานจริง 
๓. หนังสือประสบการณ์น าร่อง CUPT QA กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ระบบสร้างคุณค่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็ง

ของชุมชน”) ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
๔. ก าหนดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยาของ พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ 

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๕๕ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

๕. ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมอาคารประดิษฐาน พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. 
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (หอสมุดกลาง) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารบริการเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์              
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. จาก นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันทร์ เป็น นายแพทย์ธ ารง  หาญวงศ์ เนื่องจาก นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันทร์ 
เกษียณอายุราชการ 

๒. จาก นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน เป็น นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล เนื่องจาก นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน   
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 

๓. จาก นายแพทย์ อัสดง  วรรณจักร เป็น แพทย์หญิงกนกรส  โค้วจิริยะพันธุ์  เนื่องจาก       
นายแพทย์อัสดง  วรรณจักร ลาออก 

๔. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ เป็น แพทย์หญิงวิมลวรรณ  โชคทวีศักดิ์  
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ  ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

๕. เพิ่ม แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ล าดับ... 
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หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
๑.๑ จาก นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันทร์ เป็น นายแพทย์ธ ารง  หาญวงศ์ เนื่องจาก นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันทร์ 

เกษียณอายุราชการ 
๑.๒ จาก นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน เป็น นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล เนื่องจาก นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน   

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
๑.๓ จาก นายแพทย์อัสดง  วรรณจักร เป็น แพทย์หญิงกนกรส  โค้วจิริยะพันธุ์ เนื่องจาก       

นายแพทย์อัสดง  วรรณจักร ลาออก 
๑.๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ เป็น แพทย์หญิงวิมลวรรณ  โชคทวีศักดิ์  

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ  ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๕ เพิ่ม แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ล าดับ 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา  
๑ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร* ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก) 

คงเดิม 

๒ นพ.ชัชวาลย์ ศิรินิรันทร*์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  

นพ.ธ ารง  หาญวงศ์* พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
ว.ว. (เวชปฏิบัติทั่วไป)  

นพ.ชัชวาลย์ ศิรินิรันทร์ 
(เกษียณอายุราชการ) 

๓ นพ.เธียรชัย  คฤหโยธิน* วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  

นพ.ไชยเวช ธนไพศาล* พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)  

นพ.เธียรชัย คฤหโยธิน 
(ย้ายไปประจ าหลักสูตร  
วท.บ. (เวชกิจฉุกเฉิน)) 

๔ นพ.ชาญชัย  พจมานวิพุธ* พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 

คงเดิม 

๕ นพ.อัสดง  วรรณจักร* วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน ระบาดวิทยา)  

พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์* พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
นพ.อัสดง  วรรณจักร 

(ลาออก) 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ* 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)  
 

พญ.วิมลวรรณ  โชคทวีศักด์ิ* พ.บ. (แพทยศาสตร์)  
วว. (จักษุวิทยา)  

ผศ. ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ 
(ย้ายไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ

หลักสูตร ส.ม.) 
๗ 

 

พญ.ณัฎฐินี  นันทาทอง* วุฒิบัตร (อายุศาสตร์) 
ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
คลินิก (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

เพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์              
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแกไ้ขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑  จาก นางสาวศศิวิมล  บุตรสีเขียว เป็น นางสาวพรรณวดี  สิงห์แก้ว เนื่องจาก นางสาวศศิวิมล  บุตรสีเขียว        

ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ จาก นายเสกสรรค์  ทองติ๊บ เป็น นายประกาศิต  ทอนช่วย เนื่องจาก นายเสกสรรค์  ทองติ๊บ          

ลาศึกษาต่อ 
๒. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒.๑ จาก นางสาวกัญญารัช  วงศ์ภูค า เป็น ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี เนื่องจาก นางสาวกัญญารัช  วงศ์ภูค า   ลาออก 
๒.๒ จาก นางสาวชุมาพร  รถสีดา เป็น นางสาวพรรษา  ปวงค า เนื่องจาก นางสาวชุมาพร  รถสีดา         

ลาศึกษาต่อ 
 และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น 
ล าดับ 

เดิม ใหม่ 
หมายเหตุ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ ดร.บุญลือ  ฉิมบ้านไร่ 

 
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
ส.บ. (อาชวีอนามัยและความปลอดภัย) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

คงเดิม  

๒ นางสาวกัญญารัช  วงศ์ภูค า วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ 
       ความปลอดภัย) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

นางสาวกัญญารัช  วงศ์ภูค า 
ลาออก 

๓ นางสาวศศิวิมล  บุตรสีเขียว* วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
         ความปลอดภัย) 
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
        ความปลอดภัย)  
       (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
 

นางสาวพรรณวดี  สิงห์แก้ว* วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
        และความปลอดภัย) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
 

นางสาวศศิวิมล  บุตรสีเขียว 
ลาศึกษาต่อ 

๔ นางสาวชุมาพร  รถสีดา วท.ม. (พิษวิทยา) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

นางสาวพรรษา  ปวงค า วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 

นางสาวชุมาพร  รถสีดา 
ลาศึกษาต่อ 

๕ นายเสกสรรค์   ทองต๊ิบ* ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

นายประกาศิต   ทอนช่วย* วท.ม. (อาชีวอนามัยและ 
         ความปลอดภัย) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

นายเสกสรรค์  ทองต๊ิบ 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  

 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑) จาก นางสาวศศิวิมล  บุตรสีเขียว เป็น นางสาวพรรณวดี  สิงห์แก้ว เนื่องจาก นางสาวศศิวิมล  บุตรสีเขียว        
ลาศึกษาต่อ 

๒) จาก นายเสกสรรค์  ทองติ๊บ เป็น นายประกาศิต  ทอนช่วย เนื่องจาก นายเสกสรรค์  ทองติ๊บ          
ลาศึกษาต่อ 

๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑) จาก นางสาวกัญญารัช  วงศ์ภูค า เป็น ดร.น้ าเงิน  จันทรมณี เนื่องจาก นางสาวกัญญารัช  วงศ์ภูค า   ลาออก 
๒) จาก นางสาวชุมาพร  รถสีดา เป็น นางสาวพรรษา  ปวงค า เนื่องจาก นางสาวชุมาพร  รถสีดา         

ลาศึกษาต่อ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์              
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแก้ไข นางสาวศรีสุดา  เจริญดี จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒.๑ จาก รองศาสตราจารย์  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี เป็น นายนัฐพล  ปันสกุล เนื่องจาก                              

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
๒.๒ จาก นายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์ เป็น ดร.สมคิด  จูหว้า เนื่องจาก นายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์   

ลาออก 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ... 
 
 



-๘- 
 

ล าดับ 
เดิม ใหม่ หมายเหต ุ

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ รศ.ดร.บุษบง จ าเรญิดารารัศม ี Ph.D. (Education) 

วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (เภสัชวิทยา) 

นายนัฐพล  ปันสกลุ วท.ม. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

รศ.ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศม ี
ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอื่น 

๒ นางสาวรสรินทร์  แก้วตา วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม  

๓ นางสาวศรีสุดา  เจริญด ี M.Phil (Health Promotion) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข) 
ปพย. (พยาบาลศาสตร์และ 
        ผดุงครรภ์ช้ันสูง) 

นางสาวศรีสุดา  เจริญดี* M.Phil (Health Promotion) 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข) 
ปพย. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสงู) 

เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

๔ นายแพทย์จรลั  ตฤณวุฒิพงษ์* พ.บ. (แพทยศาสตร)์ ดร.สมคิด  จูหว้า ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (การจัดการทรัพยากร  
         ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

นายแพทย์จรลั  ตฤณวุฒิพงษ์ 
ลาออก 

๕ ดร.อนุกลู  มะโนทน* ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ศษ.ม. (ส่งเสริมสุขภาพ) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

คงเดิม  

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับปรุงแก้ไข นางสาวศรีสุดา  เจริญดี จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒.๑ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี เป็น นายนัฐพล  ปันสกุล เนื่องจาก                              
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

๒.๒ จาก นายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์ เป็น ดร.สมคิด  จูหว้า เนื่องจาก นายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์   
ลาออก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์              
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑ จาก ดร.สมคิด  จูหว้า เป็น นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน  เนื่องจาก นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน         

มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข          
การรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่ด าเนินการหลักสูตรปริญญาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒ จาก นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ เป็น ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ เนื่องจาก  นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ               
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

๒. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒.๑ จาก ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ เป็น นางสาวนงลักษณ์  แก้วทอง เนื่องจาก นางสาวนงลักษณ์  แก้วทอง      

มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
การรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่ด าเนินการหลักสูตรปริญญาสาขาวิชาปฏิบัติการ  
ฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๒ จาก นางสาวอุรัชชา  สัจจาพงศ์ เป็น นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน เนื่องจาก       
นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์ ลาศึกษาต่อ 

 และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไปนั้น 
ล าดับ 

เดิม ใหม่ 
หมายเหต ุ

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ ดร.เกษแก้ว  เสียงเพราะ 

 
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

นางสาวนงลักษณ์  แก้วทอง วท.ม. (สุขศึกษาและ 
        พฤติกรรมศาสตร)์ 
พยบ. (พยาบาลศาสตร์) 

นางสาวนงลักษณ์  แก้วทอง 
มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ ฯ 
๒ ดร.สมคิด  จูหว้า* ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

วท.ม. (การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  
         และสิ่งแวดล้อม) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

นายแพทย์เธียรชัย  คฤหโยธิน* ประกาศนียบัตร. (แพทย ์
      อ านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน) 
อ.ว. (สุขภาพจิตชุมชน) 
ว.ว. (ศัลยแพทย์ทั่วไป) 
พ.บ. (แพทยศาสตร)์ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

นายแพทย์เธียรชัย 
คฤหโยธิน 

มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ฯ 

๓ นางวิมลมาศ  จันทร์เช้ือ* วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
        (อนามัยครอบครัว) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครอื* 
 

ประกาศนียบัตร (การปฏิบัตกิาร 
    ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลส าหรบั 
    พยาบาลวิชาชีพ) 
ป.พยาบาลเฉพาะทาง (สาขาเวช 
    ปฏิบัติทั่วไป (การรกัษา 
    พยาบาลเบือ้งต้น) 
ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 
วท.ม. (การเจริญพันธ์และวางแผน 
        ประชากร) 
สบ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปพ.ส. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง 
(เทียบเท่าปรญิญาตรี) 

นางวิมลมาศ  จันทร์เช้ือ 
ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรอื่น 

๔ นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติ
พงศ์ 

วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม 
 

๕ นางสาวอุรัชชา  สัจจา
พงศ์ 

ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (กจิกรรมบ าบัด) 

นายแพทย์เทพนฤมิตร  เมธนาวิน พบ. (แพทยศาสตร)์ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

นางสาวอุรัชชา  สัจจาพงศ์ 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                   
ประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑) จาก ดร.สมคิด  จูหว้า เป็น นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน  เนื่องจาก นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน         
มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข          
การรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่ด าเนินการหลักสูตรปริญญาสาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) จาก นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ เป็น ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ เนื่องจาก  นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ               
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑) จาก ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ เป็น นางสาวนงลักษณ์  แก้วทอง เนื่องจาก นางสาวนงลักษณ์  แก้วทอง      

มีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
การรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่ด าเนินการหลักสูตรปริญญาสาขาวิชาปฏิบัติการ  
ฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) จาก นางสาวอุรัชชา  สัจจาพงศ์ เป็น นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน เนื่องจาก       
นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์ ลาศึกษาต่อ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์              
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครือ         
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ เนื่องจาก ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครือ ย้ายไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
ล าดับ 

เดิม ใหม่ 
หมายเหต ุ

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครอื* ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 

วท.ม. (การเจริญพันธ์ุและวางแผนประชากร) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปพ.ส. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง) 

ผศ.ดร.รัตนา ทรัพยบ์ าเรอ* วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครอื 
ย้ายไปเป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
วท.บ. (เวชกิจฉุกเฉิน) 

๒ ดร.เทียนทอง  ต๊ะแก้ว ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

คงเดิม  

๓ ดร.ประจวบ  แหลมหลัก ค.ด. (การศึกษานอกระบบ) 
สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 
ศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
ส.บ. (บรหิารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

 
 

คงเดิม  

๔. ดร.รุ่ง  วงศ์วัฒน์*... 
 
 



-๑๑- 
 

๔ ดร.รุง่  วงศ์วัฒน์* ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)  
ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ (บรหิารสาธารณสุข) 

คงเดิม  

๕ ดร.สมชาย  จาดศร*ี ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตรอ้น)  
วท.ม. (อายุรศาสตรเ์ขตร้อน)  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

คงเดิม  

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 
  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุ งแก้ ไขอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจ าหลักสู ตร                
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.ทวีวรรณ  ชาลีเครือ         
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมคุณวุฒิของ นายศกยภพ  ประเวทจิตร์ จาก ระดับปริญญาโท เป็น ระดับปริญญาเอก 
๒. จาก ดร.รัชชานนท์  นอบนพ เป็น ดร.สุขชาตรี ประสมสุข เนื่องจาก ดร.รัชชานนท์  นอบนพ ลาออก 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

ล าดับท่ี 
เดิม ใหม่ 

หมายเหต ุ
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ นายศกยภพ ประเวทจิตร ์ วท.ม.(เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตและสารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร ์ ปร.ด.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตและสารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ) 

ปรับคุณวุฒเิป็นระดับ
ปริญญาเอก 

 

๒ ดร.ไพศาล  จี้ฟ ู Ph.D.(Remote Sensing & Geographic Information 
System) 
M.S.(Remote Sensing & Geographic Information System) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

คงเดิม  

    

๓ นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา* 
  

วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

คงเดิม 
  

๔ นายสัณห์ชัย หยีวิยม * วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
เกียรตินิยมอันดับ ๑ 

คงเดิม 
  

๕ นายรัชชานนท์ นอบนพ MFA.(Computer Animation) 
วท.บ.(เทคโนโลยีมลัติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) 

ดร.สุขชาตรี ประสมสุข 
  

D.(L.L.S.) 
M.Eng.(Information Technology) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

นายรัชชานนท์ นอบนพ 
ลาออก 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๑๒- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ เพ่ิมคุณวุฒิของ นายศกยภพ  ประเวทจิตร์ จาก ระดับปริญญาโท เป็น ระดับปริญญาเอก  
๑.๒ จาก ดร.รัชชานนท์  นอบนพ เป็น ดร.สุขชาตรี ประสมสุข เนื่องจาก ดร.รัชชานนท์  นอบนพ ลาออก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นางสาวปิยะวดี  ศรีวิชัย เป็น ดร.เกษแก้ว  เสียงเพราะ เนื่องจาก นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย                
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

๒. จาก แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง เป็น นายปัญญา  ยงยิ่ง  เนื่องจาก แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง        
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๓. จาก นายแพทย์ธภัทร  ซ่อนกลิ่น เป็น นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ เนื่องจาก นายแพทย์ธภัทร  ซ่อนกลิ่น  ลาออก 
๔. จาก แพทย์หญิงสมพร  ลิมกุล เป็น แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ เนื่องจาก แพทย์หญิงสมพร  ลิมกุล ลาออก 
๕. เพิ่ม นายเทวัญ  ฉวางวงศานุกูล เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

ล าดับ 
เดิม ใหม่ 

หมายเหต ุ
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ต่อพงศ์   
สงวนเสรมิศร ี

วุฒิบัตรกมุารแพทย ์
พ.บ. (แพทยศาสตร)์  

คงเดิม 
 

๒ รศ.ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม Dr.rer.nat. (พยาธิวิทยา)  
วท .ม.  (พยาธิชีววิทยา) 
วท .บ.  (เทคนิคการแพทย)์ 

คงเดิม  

๓ ดร.สัณหวัช  ไชยวงศ์* ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

คงเดิม   

๔ ดร.น้ าฝน  เอกตาแสง Ph.D. (Environmental Engineering) 
วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
        และการจัดการ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

คงเดิม  

๕ แพทย์หญงิณัฎฐินี  นันทาทอง วุฒิบัตรอายุศาสตร ์
ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย)์ 
คลินิก (อายุรศาสตร์)  
พ.บ.  

นายปัญญา  ยงยิ่ง ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

แพทย์หญงิณัฎฐินี  นันทาทอง 
ย้ายไปเป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร พ.บ. 

๖ นายแพทย์ธภัทร  ซ่อนกลิ่น  ว .ว.  (อายุรศาสตร์) 
ป .บัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
คลินิก )อายุรศาสตร์( ) 
พ .บ.  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ พ.บ. (แพทยศาสตร)์ นายแพทย์ธภัทร  ซ่อนกลิ่น 
ลาออก 

๗. นายแพทยว์ีระชัย  จ าเริญดารารัศมี... 
 
 



-๑๓- 
 

๗ นายแพทย์วีระชัย  จ าเริญดารารัศม ี ป .บัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
คลินิก )เวชปฏิบัติทั่วไป (  
พ .บ.  (แพทยศาสตร)์ 
วท .บ.  (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คงเดิม 

 

๘ นางสาวเนตรนภา  พรหมมา* วท.ม. (อนามัยครอบครัว) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

คงเดิม 
 

๙ นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย วท.ม. (สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

ดร.เกษแก้ว  เสียงเพราะ ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย 
ลาศึกษาต่อ 

๑๐ นางสาวพรพนา   
สมจิตร 

วท .ม.  (สาธารณสุขศาสตร)์ 
        )โรคติดเช้ือและวิทยาระบาด(  
ส .บ.  (สาธารณสุขศาสตร์) 

คงเดิม 
 

๑๑ นางสาวรัศมี  จันทร์กวีกลู วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม) 

คงเดิม 
 

๑๒ แพทย์หญงิสมพร  ลมิกุล ว .ว.  (สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา ) 
ป.บัณฑิต (แพทยเ์วชศาสตร์การบิน) 
             )สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์(  
พ .บ.  (แพทยศาสตร)์ 

แพทย์หญงิเพญ็นิภัท นภีรงค์ 
 

ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
พ.บ. (แพทยศาสตร)์) 

แพทย์หญงิสมพร  ลมิกุล 
ลาออก 

๑๓   นายเทวัญ  ฉวางวงศานุกูล ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพฒันา) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

เพิ่มอาจารย์อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๑ จาก นางสาวปิยะวดี  ศรีวิชัย เป็น ดร.เกษแก้ว  เสียงเพราะ เนื่องจาก นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย                

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
๑.๒ จาก แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง เป็น นายปัญญา  ยงยิ่ง  เนื่องจาก แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง        

ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
๑.๓ จาก นายแพทย์ธภัทร  ซ่อนกลิ่น เป็น นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ เนื่องจาก นายแพทย์ธภัทร  ซ่อนกลิ่น  

ลาออก 
๑.๔ จาก แพทย์หญิงสมพร  ลิมกุล เป็น แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ เนื่องจาก แพทย์หญิงสมพร  ลิมกุล 

ลาออก 
๑.๕ เพิ่ม นายเทวัญ  ฉวางวงศานุกูล เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๒๔๔๗๒ พ้ืนที่เปราะบางและเสี่ยงภัย หน้า ๒๓ จาก Spatial Vulnerability and Risk Hazard 
เป็น Spatial Vulnerability and Hazard Risk  

๒. รายวิชา ๒๒๔๔๘๑ แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ หน้า ๒๔ จาก Geographic Thoughts เป็น Geographic 
Thought 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๒๔๔๗๒ พ้ืนที่เปราะบางและเสี่ยงภัย หน้า ๒๓ จาก Spatial Vulnerability and Risk Hazard 
เป็น Spatial Vulnerability and Hazard Risk  

๒. รายวิชา ๒๒๔๔๘๑ แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ หน้า ๒๔ จาก Geographic Thoughts เป็น Geographic Thought 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุ มัติปรับปรุงแก้ ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ           

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ            
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจาก                
เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๒๘๓๐๕ หน้า ๒๔ และ ๓๓ จาก Microprocessors and Microcontroller เป็น Microprocessor      
and Microcontroller 

๒. รายวิชา ๒๒๘๔๐๔ หน้า ๒๔ ๓๔ และ ๘๕ จาก ฝึกงาน เป็น การฝึกงาน 
๓. รายวิชา ๒๒๘๘๐๑ หน้า ๒๖ จาก Principle of Electromagnetic Fields เป็น Principles of Electromagnetic Fields 

๔. รายวิชา ๒๒๘๘๐๒... 
 
 



-๑๕- 
 

๔. รายวิชา ๒๒๘๘๐๒ หน้า ๒๖ จาก Embedded System Engineering เป็น Embedded Systems Engineering 
๕. รายวิชา ๒๒๖๑๑๑ หน้า ๔๗ และ ๘๔ จาก หลักการแก้ไขปัญหาและเขียนโปรแกรม เป็น หลักการแก้ไข

ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ                         
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                      
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ            
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจาก                
เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๒๘๓๐๕ หน้า ๒๔ และ ๓๓ จาก Microprocessors and Microcontroller เป็น Microprocessor      
and Microcontroller 

๒. รายวิชา ๒๒๘๔๐๔ หน้า ๒๔ ๓๔ และ ๘๕ จาก ฝึกงาน เป็น การฝึกงาน 
๓. รายวิชา ๒๒๘๘๐๑ หน้า ๒๖ จาก Principle of Electromagnetic Fields เป็น Principles of Electromagnetic Fields 
๔. รายวิชา ๒๒๘๘๐๒ หน้า ๒๖ จาก Embedded System Engineering เป็น Embedded Systems Engineering 
๕. รายวิชา ๒๒๖๑๑๑ หน้า ๔๗ และ ๘๔ จาก หลักการแก้ไขปัญหาและเขียนโปรแกรม เป็น หลักการ

แก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
โภชนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และมอบกองแผนงาน 
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองแผนงาน จึงเสนอขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตชิะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ต่อไป 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๖- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
๒. มอบกองแผนงานรวบรวมและสรุปข้อมูลการชะลอการเปิดหลักสูตรดังกล่าว น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่                      
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒. มอบกองแผนงานรวบรวมและสรุปข้อมูลการยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๗ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
๑๘๒,๓๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้   
ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือก
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี           
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซึ่ง ดร.สาวิตรี  นะงอลา อาจารย์ประจ าคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือก 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือก         
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด 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 ดังนี้ 
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 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , 
๑.๓ และ ๑.๕ เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของข้อ ๑.๔ และ ๑.๖ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข
รายช่ือผู้ลงนามของผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 
และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑... 
 

 



-๑๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นัดหารือการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การให้อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้
อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาต่อไป   

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๔ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และคณะวิทยาศาสตร์ 
ได้ขอถอนวาระการประชุมออกไปก่อน 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๕... 

 
 



-๒๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ ขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโรงเรือน

ศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ 
ภายในพื้นที่ของสถานีวิจัยทดสอบ
พันธุ์สัตว์พะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
และการผลิตสัตว์แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” 
โดยใช้งบประมาณจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. ภาคเหนือ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
 

การก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์แก่
เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา 
เชียงราย แพร่ น่าน)” กับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. ภาคเหนือ ได้ด าเนินการก่อสร้าง           
ได้ประมาณ ๙๐% และก าหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

๖.๑.๓ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘           
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๖.๑.๔ การติดตาม... 
 

 



-๒๑- 
 

๖.๑.๔ การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔        
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 
 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า
การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่  ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์หวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร .บรรจง  ไชยรินค า  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๙๘ ระเบียบ
วิธีวิจัย 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.บรรจง  ไชยรินค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวอเนชา  รัตนธรรมทอง รหัสนิสิต ๕๕๑๑๙๗๔๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น B 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.บรรจง  ไชยรินค า เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.บรรจง  ไชยรินค า 

๔.๓ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาลา่ช้า กรณี 
ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๘๔๓๑ ระเบียบวิธีวิจัย 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๔๘๔๓๑ ระเบียบวิธีวิจัย ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก

เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๒- 
 

๖.๑.๑.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี       
ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต แก้ไขผล

การศึกษาของนิสิตจ านวน ๕ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายกิตติชัย ไร่นากิจ  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๖๒๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๑.๒ นางสาวอริสรา วัฒนะ  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๙๔๕๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นายศุภชัย ฟูแสง  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๓๘๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นายศุภกฤษ ์ ชุ่มวงศ ์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๙๕๘๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๕ นายเอกภพ ชัยรัตน ์ รหัสนิสิต ๕๗๑๒๐๕๕๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา 

๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี           
ผศ.ดร.พรสวรรค์   สุ วรรณธาดา  
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต แก้ไขผล

การศึกษาของนางสาวโยษิตา  ใจผ่อง รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๑๓๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษภาคทัณฑ์ 
ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา 

๖.๑.๒ ขออนุมัติปิดอาคารและงดการใช้งาน
อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปิดอาคารและงดการใช้งานอาคารหอประชุมพญาง าเมือง เพื่อด าเนินการปรับปรุง

ส าหรับเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และส่งมอบ
พื้นทีใ่ห้ผู้รับจ้างด าเนินการตามสญัญาจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. อนุมัติให้กองบริการการศึกษา และกองอาคารสถานที่ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง รวมทั้งรายวิชาอื่น ๆ ที่
ได้รับผลกระทบ 

๓. มอบคณบดีแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ๐๐๕๑๗๒ ๐๐๕๑๗๓ และ ๐๐๓๑๓๔ ซึ่งมีการจัด     
การเรียนการสอน ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. กองอาคารสถานที่  ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคาร

หอประชุมพญาง าเมือง ส าหรับเตรียมความพร้อมในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๓- 
 

๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการ        
รับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัคร

บุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน         
ในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา          
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบาย
รายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก ๒๔๑๑๐๑ หลักเคมี เป็น ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี หน้า ๒๓ ๒๘ 

และ ๑๒๙ 
๒. เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๒๗๔๒๓ จริยธรรมและกฎหมายส าหรับ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จาก Law and Ethic for Software Engineering เป็น Ethic and 
Law for Software Engineering หน้า ๕๔ 

๓. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก ๒๒๕๑๓๐ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็น ๒๒๕๑๓๑ 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และค าอธิบายรายวิชา หน้า ๒๓ ๓๑ ๔๘ และ ๑๒๙ 

 
เดิม ใหม ่

๒๒๕๑๓๐ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
               Computer Architecture 
      ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการแทนข้อมูล 
พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึง
ข้อมูลในหน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ 
ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
     History of computer, data representation, 
Boolean algebra and digital logic , instruction format, 
addressing modes, memory systems, I/O system, 
modern computer system 

๒๒๕๑๓๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕)  
               Computer Architecture 
       ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน รูปแบบ
การแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ ภาษาแอส
แซมบลี  รูปแบบค าสั่ ง วิ ธี การ อ้ า งถึ งข้ อมูล ใน
หน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ 
ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
     History of computer, number system, data 
representation, Boolean algebra and digital 
logic, assembly language, instruction format, 
addressing mode, memory system, I/O system, 
modern computer system  

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๔- 
 

๖.๑.๖ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา
และช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หน้า ๒๐ ๒๔ ๔๖ 

และ ๑๐๙ จาก ๑๔๖๓๐๔ เป็น ๑๔๖๒๐๐  
๒. เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๔๘๒๒๑ การเรียนรู้ทักษะกลไก หน้า ๒๐ ๒๔ ๔๖ และ 

๑๐๙ จาก Motor Learning Skill, Motor Learning เป็น Motor Skill Learning 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ ขออนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงช่ื อรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุ ง      
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
๑. รายวิชา ๒๔๗๒๓๑ ทฤษฎีสถิติ ๑ ๓(๓-๐-๖) หน้า ๒๘ ๓๒ ๕๕ และ ๑๑๘ 

จาก Statistics Theory I เป็น Statistical Theory I   
๒. รายวิชา ๒๔๗๓๓๑ ทฤษฎีสถิติ ๒ ๓(๓-๐-๖) หน้า ๒๘ ๓๓ ๕๘ และ ๑๒๐ 

จาก Statistics Theory II เป็น Statistical Theory II 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้
๑. เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา รายวิชา ๑๒๒๔๔๖ หน้า ๒๐ ๒๗ ๔๑ และ ๗๔ 

จาก  การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship  
เป็น  การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ Business Entrepreneurship  

๒. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ๑๒๒๔๔๖ การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
เดิม ใหม่ 

   ๑๒๒๔๔๖   การเป็นผู้ประกอบการ                  ๓(๒-๒-๕) 
                   Entrepreneurship    
     ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ 
ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎี
และหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ 
การบริหารการผลิต การบริหารเงินทนุ การจัดรูปแบบองค์กร 
การว่าจ้าง แผนธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของ
วิสาหกิ จในการพัฒนาประเทศ สาเหตุและปัจจั ย            
ที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 

   ๑๒๒๔๔๖   การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ     ๓(๒-๒-๕) 
                   Business  Entrepreneurship    
     ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ 
ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎี
และหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ 
การบริหารการผลิต การบริหารเงินทนุ การจัดรูปแบบองค์กร 
การว่าจ้าง แผนธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของ
วิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ สาเหตุและปัจจัย 
ที่มีผลต่อธุรกิจ 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

Meaning, characteristic... 
 

 



-๒๕- 
 

 

     Meaning, characteristic and kind of entrepreneur, properties of 
good entrepreneurs, theories and practices of business 
management, small enterprise, medium enterprise and  
large enterprise, business settlement, production management, 
financial management, organizing management, employment, 
business plan, role of any enterprises to country development, 
causes and factors to business success or failure  

     Meaning, characteristic and kind of entrepreneur, properties of 
good entrepreneurs, theories and practices of business 
management, small enterprise, medium enterprise and  
large enterprise, business settlement, production management, 
financial management, organizing management, employment, 
business plan, role of any enterprises to country development, 
causes and factors affecting the business 

๖.๑.๙ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต
และช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตและช่ือรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
๑. เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๓๔๔๒ ชีววิทยาโมเลกุล หน้า ๒๖ ๕๔ และ ๑๓๑                 

จาก ๓(๒-๓-๘) เป็น ๓(๒-๓-๖)  
๒. เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๔๓๔๕๓ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน้า ๒๖ ๕๔ และ ๑๓๑ จาก Environmental Biology and Indigenous Wisdom เป็น Environmental Biology 
and Local Wisdom 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๐.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า  (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘)             
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายละเอียด   
เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และกรอบภารกิจในการด าเนินงาน นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ตารางรองอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ตารางดังกล่าว และจัดท ารายละเอียด 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘)             
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ เป็นลายลักษณ์อักษร   
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนั้น ในการนี้ เนื่องจากกองบริการการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว     
ได้กระท าความผิด เป็นครั้งที่ ๓ อนึ่ง จากรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะศิลปศาสตร์ คณะได้ขอละเว้นบทลงโทษ     
แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว โดยแจ้งว่าเป็นความผิดของนิสิต เนื่องจากนิสิตไม่ได้ฝนรหัสเลขประจ าตัวนิสิต       
และฝนรหัสเลขประจ าตัวผิดพลาดในกระดาษค าตอบ ซึ่งรายวิชาดังกล่าวใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจกระดาษค าตอบ       
จึงท าให้นิสิตไม่มีข้อมูลคะแนนการสอบกลางภาค ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการเรียนของนิสิตผิดพลาด นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ     
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา ทั้งนี้ โดยมีประเด็นพิจารณาว่าเป็นการขอแก้ไขผลการศึกษา 
โดยถือเป็นความผิดครั้งที่ ๓ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติละเว้นโทษ    
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของนิสิต ทั้ง ๒ ราย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 

 



-๒๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้  
๑.๑ นางสาววรรณิดา ปินแก้ว รหัสนิสิต ๕๗๓๕๒๘๐๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นายนฤเบศ สิริธนากร รหัสนิสิต ๕๗๐๕๒๙๘๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น F 

๒. อนุมัติให้ยกเว้นการลงโทษ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 
คณะศิลปศาสตร์ ในการกระท าความผิดเป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งจากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของ
คณะศิลปศาสตร์ พบว่าเป็นความผิดของนิสิตทั้ง ๒ ราย เนื่องจากนิสิตไม่ได้ฝนรหัสเลขประจ าตัวนิสิต 
และฝนเลขประจ าตัวผิดพลาดในกระดาษค าตอบซึ่งรายวิชาดังกล่าวใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจ
กระดาษค าตอบ จึงท าให้นิสิตไม่มีข้อมูลคะแนนการสอบกลางภาค ส่งผลท าให้อาจารย์ผู้สอน
บันทึกผลการเรียนของนิสิตผิดพลาด และให้ถือว่าอาจารย์ประจ ารายวิชาดังกล่าว กระท าความผิด
อยู่ในครั้งที่ ๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อน าประเด็น “การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เป็นประเด็น             
ในแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

สรุปเรื่อง 
  ตามทีน่ายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลจุน และคุณณัฐ  โฆษิตวากาญจน์ ได้ขอหารือแนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของต าบลจุน ร่วมกับทางเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือหน่วยราชการ        
ในจังหวัดพะเยา ที่ยังมีข้อจ ากัดบางประการ ประกอบกับฝ่ายวิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าวเป็นอาชีพหลักของ
เกษตรกรของประเทศ และเป็นอาชีพหลักของจังหวัดพะเยาเช่นกัน ซึ่งสภาพปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องการตลาด 
และเกษตรกร  ได้ถูกเอาเปรียบตั้งแต่ราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และราคาผลผลิต จึงท าให้เกิดหนี้สิน
และความยากจนของเกษตรกร โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรได้ด าเนินการให้ครบวงจรการผลิต ตลาดการค้าข้าว 
การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมจากข้าว และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้รับการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานระดับคณะและหน่วยงานระดับกอง นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติในหลักการเพ่ือน าประเด็น “การผลิต        
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เป็นประเด็นในแผนพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ในหลักการเพ่ือน าประเด็น “การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เป็นประเด็นในแผนพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการเพ่ือน าประเด็น “การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เป็นประเด็น
ในแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 
 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง แผนการพัฒนาระบบพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองคลัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาระบบพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙      
ซึ่งได้ด าเนินการตรวจสอบปัญหาด้านงานพัสดุที่เกิดขึ้นโดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบพัสดุของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ  นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาแผนการพัฒนาระบบพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนการพัฒนาระบบพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘             
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ราย ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา จาก ๕ คน 
เป็น ๕ ๒/๓ คน ดังนี้ 

๑. เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๑.๑  ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
๑.๒  ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน   

๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๒ คน 
โดยมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ราย ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา จาก ๕ คน 
เป็น ๕ ๒/๓ คน ดังนี้  

๑. เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๑.๑  ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
๑.๒  ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน   

๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 
 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษาความเหมาะสม              
และพัฒนาท่าอากาศยานฯ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติให้เป็นที่ปรึกษาด าเนินโครงการที่ปรึกษาโครงการ
ความเหมาะสมและพัฒนาท่าอากาศยานแห่งจังหวัดพะเยาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๕๕๘   
ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นเวลา ๕ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงาน   
และสิ่งแวดล้อม ได้เรียนเชิญ นาวาอากาศโท กฤษณะ  สุขดี ต าแหน่งนายทหารนิรภัยการบิน บน.๗ และ รรก.นักบิน
ประจ าหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗ ร่วมเป็นคณะท างานโครงการที่ปรึกษาฯ นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษา
ความเหมาะสมและพัฒนาท่าอากาศยานฯ ของ ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดพะเยา โดยให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์ในการใช้อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 
๒. เหตุผลในการด าเนินโครงการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษาความเหมาะสมและพัฒนา 
ท่าอากาศยานฯ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบและปรับแก้ไขรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จงลักษณ์  พาหะชา 

กรรมการคุมสอบ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จงลักษณ์  พาหะซา กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Fundamental English) 
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่         
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๑๐๒๐๔ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะซา              
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นกรรมการคุมสอบ นั้น  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.จงลักษณ์  พาหะซา กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 

 



-๓๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะซา 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะชา กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Fundamental English) 
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะชา ด้วยวาจา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้จัดท าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาเห็นว่าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการ
จัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. ๓ - ๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ - ๗ และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระ
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต 
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 
 

 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ

เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาเห็นว่า          
ให้สถาบันอุดมศึกษา  สามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ. ๓ - ๗ 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ - ๗ และให้แต่ละ   หลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน  คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุ
ไว้ในหมวดที่ ๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน             

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๓.๓ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๓.๑ รายงานรายชื่อการขออนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๐ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๖,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๓.๒ รายงานการสรุปประเด็นจากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา “กระบวนการสร้างจังหวัดต้นแบบการปฏิรูป : พะเยาเข้มแข็ง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเวทีเสวนาสื่อสารสาธารณะ “พะเยาฟอรั่ม” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้และค้นหาวิธกีารปฏิรูปจากพ้ืนที่ด้วยพลัง
ของพลเมืองในพ้ืนที่ ซึ่งจะน าไปสู่การถอดภาพการปฏิรูปประเทศสู่จังหวัด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๓ จังหวัดพะเยา แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการปรับปรุงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
เพ่ือประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดได้ที่ www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/ข่าวจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๓๒- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น. 
 

 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 


