
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๙ เดือนมีนาคม 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 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 

 
 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน   

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์) แทน 

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปัทมาวดี  พาราศิลป์) แทน 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
 
 ๗. นายพลรบ  สวัสดี... 
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๗. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๐. นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๒. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๓. นายอดสิร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเงินช่วยเหลือ กรณีการเสียชีวิตของ ดร.นราธิป  สงม ีต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๕๐๓.๕๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาท
ห้าสิบสามสตางค์)   

๒. ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๒ ท่าน คือ 
๒.๑ อาจารย์อริยา  เผ่าเครื่อง  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๒.๒ อาจารย์อุดม  งามเมืองสกุล 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ (วันเริ่มปฏิบัติงาน) 

๓. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม             
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา)  
รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์     
ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์)  

๔. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “light of faith เส้นแสงแห่งศรัทธา
พุทธบูชาพระนาคปรก ส.ธ.” เนื่องในพิธีเวียนเทียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันมาฆบูชา 
โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ  

นายสุรศักดิ์  ในหลัก ชื่อภาพ เส้นแสงแห่งศรัทธา 
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

นายภัทรภูมิ เพียงตา ชื่อภาพ ศรัทธาเกื้อหนุน  
 
 
 
 

๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒... 
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๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
นายณรงค์ฤทธิ์ ป๋าเมือง ชื่อภาพ แสงแห่งศรัทธา 

๔.๔ รางวัลขวัญใจมหาชน 
นางสาวอัจฉรา สิมมา ชื่อภาพ น าวิถีชน แหล่ง มพ. 

๕. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ใช้บริการสถานที่และอาหารว่าง “ซูชิ UP” ของโรงแรมเรือนเอ้ืองค า 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดโครงการอบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 
๐๕๔ – ๔๖๖๖๘๘ หรือ ๐๕๔ – ๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๕๐๐๐ หรือทาง Facebook ชื่อ ซูชิ UP by เรือนเอ้ืองค า 

๖. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
โดยให้พิจารณาจากระดับเกรดเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา และเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกเท่านั้น 

๗. ก าหนดการย้ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังอาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๙๙          
(ปวง ธมฺมปญฺโญ) คาดว่าจะเริ่มด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

๘. โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จะย้ายไปยังอาคารสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้พิจารณาห้องท างานของศูนย์ดังกล่าวต่อไป 

๙. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา       
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ 

๑๐. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก ากับดูแลการจัดโครงการปลูกต้นกัลปพฤกษ์บริเวณภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงถนนตั้งแต่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา           
ถึงบ้านพักอาจารย์ และบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประสานก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางและจัดรูปแบบการจราจรใหม่ 
โดยการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวงแผ่นดินบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย กับบริษัทที่รับผิดชอบ
การปรับปรุงดังกล่าว 

๑๓. มอบผู้อ านวยการกองคลัง จัดท าแบบสอบถามผู้ที่มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการ 
ก่อสร้างห้องคนไข้พิเศษของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนห้องละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะด าเนินการแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา ๓ ปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือแบ่งจ่าย
เป็นรายเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินที่ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า 

๑๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดูแลการจัดท าระบบไฟฟ้าบริเวณทางขึ้นลานประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ                       
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ ต่อไป  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา

ของนิสิตจากสาขาวิชาอ่ืน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙          
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบคณะสหเวชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนิสิตจากสาขาวิชาอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น  

   บัดนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว       
จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนิสิต                   
จากสาขาวิชาอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนิสิตจากสาขาวิชาอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษา
ในหลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะสหเวชศาสตร์ ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของนิสิต          
ทุกประกาศที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติไปแล้ว  

๓. กรณีหลักสูตร/สาขาวิชาใดมีที่ว่าง ขอให้คณะ/วิทยาลัยให้โอกาสและพิจารณารับนิสิตที่มีความประสงค์
เข้าเรียน ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา นั้น ๆ  ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๘๓๓๓๙ โขน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณี นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา   
๑๘๓๓๓๙ โขน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นายธนกร  ฟ่ันพรม    รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๘๐๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+  
๒. นายพชรมน สารพัด     รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๗๗๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๓. นางสาวนิรุชา นาวา     รหัสนิสิต ๕๖๑๒๒๓๖๕  จากเดิม A   แก้ไขเป็น B 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  จันทรข า           
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๘๓๓๓๙ โขน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
การขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๓๓๓๙ โขน แก้ไขผลการศึกษา       
ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายธนกร ฟ่ันพรม  รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๘๐๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+  
๑.๒ นายพชรมน สารพัด   รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๗๗๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวนิรุชา นาวา  รหัสนิสิต ๕๖๑๒๒๓๖๕  จากเดิม A  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  จันทรข า         
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๖๑๓๒๒ การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ     

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๖๑๓๒๒                  
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวประภัสสร เมืองมูล  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๘๙๔๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๒. นายณัฐวุฒิ  ทองเปลว  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๗๙๕๔  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๓. นายอนุชิต  อินตาวงค์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๐๙๕  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๔. นายจักรพงษ ์  ปุ๊ดสม  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๗๕๔๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี  ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรี เกตุ  คงเจริญ                         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๖๑๓๒๒ การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ๒ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
การขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาหลักสูตร                  
และการสอน ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๖๑๓๒๒ การออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้ ๒ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวประภัสสร เมืองมูล  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๘๙๔๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๒ นายณัฐวุฒิ  ทองเปลว  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๗๙๕๔  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๓ นายอนุชิต  อินตาวงค์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๐๙๕  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๔ นายจักรพงษ ์  ปุ๊ดสม  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๗๕๔๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 

 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 

ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา   
๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนางสาวพิชย์พิมล  ศูนย์กลาง 
รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๔๒๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น I นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์                         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง เป็นการกระท าความผิดครั้งที่  ๓                  
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          

กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓.๓ 
กระท าความผิดเป็นครั้งที่ ๓ จาก “ให้ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน” เป็น “ให้ปรับเป็นเงิน
จ านวน ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลาหนึ่งเดือน” 

๒. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง 
แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวพิชย์พิมล  ศูนย์กลาง รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๔๒๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น I 

๓. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับ ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ เป็นเงินจ านวน ๕%        
ของเงินเดือน เป็นเวลา ๑ เดือน เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามบทลงโทษที่ปรับแก้ไข  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. อนุมัติให้ใช้บทลงโทษที่ปรับแก้ไข กรณีกระท าความผิดครั้งที่ ๓ กับผู้ที่ถูกลงโทษเป็นครั้งที่ ๓  
ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๔... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 

ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวสุมิตตา   แย้มสุวรรณ  รหัสนิสิต  ๕๗๐๕๑๘๓๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๒. นายศราวุฒิ ศรีวิไชย  รหัสนิสิต  ๕๗๑๑๗๑๐๒  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 
๓. นายกรรณ ธนะวงศ ์ รหัสนิสิต  ๕๗๓๕๐๑๗๘  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๔. นายวัฒนา แซ่จาง  รหัสนิสิต  ๕๗๑๐๑๓๔๑  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๕. นายอดิศร พิสอน  รหัสนิสิต  ๕๗๑๒๐๔๖๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๖. นางสาวอริยา วงศ์ชัยพาณิชย์  รหัสนิสิต  ๕๘๐๑๒๔๐๐  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๗. นางสาวปาวีนา วงค์ใย  รหัสนิสิต  ๕๘๐๔๐๙๓๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๘. นางสาวอังคณา ตักเตือน  รหัสนิสิต  ๕๘๐๔๑๔๔๖  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๙. นางสาวโยษิตา อินต๊ะปัญญา  รหัสนิสิต  ๕๘๐๗๐๗๖๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 
๑๐. นางสาวทิพรัตน์ นามเมือง  รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๗๕๐๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร                         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอน
ดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวสุมิตตา  แย้มสุวรรณ  รหัสนิสิต  ๕๗๐๕๑๘๓๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นายศราวุฒิ ศรีวิไชย  รหัสนิสิต  ๕๗๑๑๗๑๐๒  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นายกรรณ ธนะวงศ ์ รหัสนิสิต  ๕๗๓๕๐๑๗๘  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๔ นายวัฒนา แซ่จาง  รหัสนิสิต  ๕๗๑๐๑๓๔๑  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๕ นายอดิศร พิสอน  รหัสนิสิต  ๕๗๑๒๐๔๖๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๖ นางสาวอริยา วงศ์ชัยพาณิชย์  รหัสนิสิต  ๕๘๐๑๒๔๐๐  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๗ นางสาวปาวีนา วงค์ใย  รหัสนิสิต  ๕๘๐๔๐๙๓๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๘ นางสาวอังคณา ตักเตือน  รหัสนิสิต  ๕๘๐๔๑๔๔๖  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๑.๙ นางสาวโยษิตา อินต๊ะปัญญา  รหัสนิสิต  ๕๘๐๗๐๗๖๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 
๑.๑๐ นางสาวทิพรัตน์ นามเมือง  รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๗๕๐๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ผู้สอน     
ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร ภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนายคฑายุทธ  บรรจง รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร แก้ไขผลการศึกษา

ของนายคฑายุทธ  บรรจง รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายวิทูรย์  ตลุดก า เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๐๐๔๒๑ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอน      
ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๔๒๑ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง      
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายก าธร ภู่สุวรรณ รหัสนิสิต ๕๕๐๓๐๙๒๔  จากเดิม A  แก้ไขเป็น D+ 
๒. นางสาวขนิษฐา วังขวาน  รหัสนิสิต ๕๕๐๓๑๐๑๕  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น A 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา    
นิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ า    
รายวิชา ๑๐๐๔๒๑ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒              
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๔๒๑ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายก าธร ภู่สุวรรณ รหัสนิสิต ๕๕๐๓๐๙๒๔  จากเดิม A  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวขนิษฐา วังขวาน  รหัสนิสิต ๕๕๐๓๑๐๑๕  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายทัศนะ  ศรีปัตตา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๗... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๘๒๓๒๔ มลพิษน้ าและการควบคุม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สุชัญญา  ทองเครือ      

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๘๒๓๒๔ มลพิษน้ า           
และการควบคุม ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวณิชนันทร์  ธรรมสุนทร รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๐๕๑  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๒. นางสาวพรนภา  กาเรียน  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๑๖๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๓. นางสาวเสาวณี  งามตา  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๓๓๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ผู้สอน     
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๘๒๓๒๔ มลพิษน้ าและการควบคุม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๘๒๓๒๔ มลพิษน้ าและการควบคุม 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวณิชนันทร์ ธรรมสุนทร รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๐๕๑  จากเดิม B แก้ไขเป็น A 
๑.๒ นางสาวพรนภา กาเรียน  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๑๖๓  จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นางสาวเสาวณี งามตา  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๓๓๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุชัญญา  ทองเครือ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ   
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล ในรายวิชา ๒๔๓๑๐๑ Biology ๑ การสอบกลางภาค                 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ              
CE ๑๑๓๐๔ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมี ดร.ธนิษฐา  เสมอใจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์                
มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นกรรมการคุมสอบ  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๒๔๓๑๐๑ Biology ๑ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น         
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล ด้วยวาจา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุม
การสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒... 
 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบของ
นางสาววนาวัลย์  ปรากฏ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ   
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาววนาวลัย์  ปรากฏ ในรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ (๔) คณิตศาสตร์ ๑ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๐๓๔๐๔                 
อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมี ดร.เอ้ือมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาววนาวัลย์  ปรากฏ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการคุมสอบ  

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาววนาวัลย์  ปรากฏ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของนางสาววนาวัลย์  ปรากฏ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของนางสาววนาวัลย์  ปรากฏ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววนาวัลย์  ปรากฏ กรรมการคุมสอบ         
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ (๔) คณิตศาสตร์ ๑ การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววนาวัลย์  ปรากฏ ด้วยวาจา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุม
การสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติงานคุมสอบสาย          

ของนางสาวอรญา  อนุกูล 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี   กรรมการคุมสอบมา
ปฏิบัติงานคุมสอบสาย ของนางสาวอรญา  อนุกูล ในรายวิชา ๑๔๑๒๐๓ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม การสอบปลายภาค             
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสอบ                   
PN ๓ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม                         
และนางสาวอรญา  อนุกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นกรรมการคุมสอบ  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ        
มาปฏิบัติงานคุมสอบสาย ของนางสาวอรญา  อนุกูล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๖- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของนางสาวอรญา  อนุกูล 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติงานคุมสอบสาย ของนางสาวอรญา  อนุกูล ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวอรญา  อนุกูล กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติงาน
คุมสอบสาย ในรายวิชา ๑๔๑๒๐๓ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวอรญา  อนุกูล ด้วยวาจา เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
การบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์                 
เป็น ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์  ฐิตินันทพันธุ์ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์ 
ลาออก และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
ล าดับ 

เดิม ใหม่ 
หมายเหต ุ

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ ทพ.เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) 

ส.ม. (สาธารณสุข) 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 

คงเดิม 
 

๒ รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์* อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) 
Ph.D. (Biochemistry) 
M.P.H. (Epidemiology) 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 

คงเดิม 

 

๓ ทพญ.สุมิตรา  วนรัตน์* ส.ม. (สาธารณสุข) 
ท.บ. (ทัตแพทยศาสตร์) 

คงเดิม 
 

๔ รศ.ทพญ.อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์* 
 

MSC. (Dental public) 
DDPH. (Dental public Health) 
ทบ. (ทันตแพทยศาสตร)์ 
วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 

ศ.คลินิก ทพญ.วราภรณ์  
ฐิตินันทพันธ์ุ* 

อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
วท.ม. (การแพทย์คลินิก) 
ป.ช้ันสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
ทบ. (ทันตแพทยศาสตร)์ 

รองศาสตราจารย์  
ทันตแพทย์หญิงอญัชลี  
ดุษฎีพรรณ์  ลาออก 

๕ ทพญ.ศันสณี  รัชชกูล อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) 
M.P.H. (Health Administration) 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

คงเดิม 

 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์  เป็น ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์  ฐิตินันทพันธุ์  เนื่องจาก               
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์ ลาออก  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ เป็น ดร.นพรัตน์  เกตุขาว 
๒. จาก ดร.รัชนีวรรณ  เจริญวัฒน์ เป็น ดร.วสันต์ ค าสนาม  

   ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดย ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ และ ดร.รัชนีวรรณ  เจริญวัฒน์     
จะย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

หมายเหต ุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  
   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
การขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ เป็น ดร.นพรัตน์  เกตุขาว 
๑.๒ จาก ดร.รัชนีวรรณ  เจริญวัฒน์ เป็น ดร.วสันต ์ค าสนาม 

ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดย ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ และ  
ดร.รัชนีวรรณ  เจริญวัฒน์ จะย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

เดิม ใหม่ 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ

๑ ดร.ปรุิมพฒัน์ สัทธรรมนุวงศ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) 

ดร.นพรัตน์ เกตุขาว วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ดร.ปรุิมพฒัน์ สัทธรรมนุวงศ์ 
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

๒ ดร.รัชนีวรรณ เจริญวัฒน ์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ดร.วสันต์  ค าสนาม Ph.D. (Mechanical Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ดร.รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์  
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 
๓ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

คงเดิม 
 

๔ นายนัทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช* วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

คงเดิม 
 

๕ นายอดิศร ประสิทธ์ิศักดิ์* วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

คงเดิม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗.๒... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ เป็น 
นางสาวมณฑินี  วัฒนสุวกุล เนื่องจาก นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ ลาศึกษาต่อ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

เดิม ใหม่ 
หมายเหต ุ

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ นางสาวปิยะกาญจน์  บุญเต็ม 

 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คงเดิม 
 

๒ นางสาวพัทธวรรณ ละโป ้ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

นางสาวมณฑินี  วัฒนสุวกุล วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)วท.บ.(กายภาพบ าบัด) นางสาวพัทธวรรณ ละโป้  
ลาศึกษาต่อ 

๓ นายปรัชญา  วังตระกูล* วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ศศ.บ.(พลศึกษา) 

คงเดิม  

๔ นางสาวนุชจรีย์พร  ทองรอด วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

คงเดิม 
 

๕ นางสาวพัชรินทร์  ตั้งชัยสุริยา* วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

คงเดิม 
 

หมายเหต ุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
การขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ 
เป็น นางสาวมณฑินี  วัฒนสุวกุล เนื่องจาก นางสาวพัทธวรรณ  ละโป้ ลาศึกษาต่อ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๗ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๖๔๓๐๑ กรรมวิธีการผลิต ๑ 
จาก Manufacturing Process I เป็น Manufacturing Processes I  

๒. รายวิชา ๒๖๔๓๐๒ กรรมวิธีการผลิต ๒ 
จาก Manufacturing Process II เป็น Manufacturing Processes II 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๗ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๖๔๓๐๑ กรรมวิธีการผลิต ๑ 
จาก Manufacturing Process I เป็น Manufacturing Processes I  

๒. รายวิชา ๒๖๔๓๐๒ กรรมวิธีการผลิต ๒ 
จาก Manufacturing Process II เป็น Manufacturing Processes II  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๖๑๓๔๑ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า ๔๘ และ ๑๑๙ 
จาก ๓(๒-๓-๔) เป็น ๓(๒-๓-๖) 

๒. รายวิชา ๒๖๑๔๔๖ การควบคุมสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า ๒๔ 
จาก ๓(๒-๓-๖) เป็น ๓(๓-๐-๖) 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๒๑- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๖๑๓๔๑ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า ๔๘ และ ๑๑๙ 
จาก ๓(๒-๓-๔) เป็น ๓(๒-๓-๖) 

๒. รายวิชา ๒๖๑๔๔๖ การควบคุมสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมเครื่องกล หน้า ๒๔ 
จาก ๓(๒-๓-๖) เป็น ๓(๓-๐-๖) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐.๑ เรื่อง บันทึ กข้ อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
จังหวัดพะเยา ระหว่างจังหวัดพะเยา ส่วนราชการ อ าเภอ หน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือส านักงานจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๑๗.๑/ว๗๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนาม
ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)            
เพ่ือการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ระหว่างจังหวัดพะเยา ส่วนราชการ อ าเภอ หน่วยงาน องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ประจ าจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพ่ือการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา 
ระหว่างจังหวัดพะเยา ส่วนราชการ อ าเภอ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)       
เพ่ือการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ระหว่างจังหวัดพะเยา ส่วนราชการ อ าเภอ หน่วยงาน องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ประจ าจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๒๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

System : GIS) เพ่ือการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ระหว่างจังหวัดพะเยา ส่วนราชการ 
อ าเภอ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐.๒ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถการแข่ งขันในภาคเอกชน  (Talent Mobility)   
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีความประสงค์
จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                              
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                     
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และจากการ               
จัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ จาก สวทน. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ                  
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว      
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ        
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ        
กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในคราวประชุม  
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเพ่ิมเติมต าแหน่งรองผู้อ านวยการและพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
และเห็นชอบให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง รับผิดชอบภาระหน้าที่ของงานในหน่วยพิจารณาการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์    
และแนะน าให้โยกย้ายต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ท าหน้าที่ในหน่วยพิจารณาการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ นั้น 

   ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา (KM๔Plan ๒) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้ตอบรับกับตังบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพภายใน CUTP QA และพัฒนา KPIs  
ที่ส าคัญที่จ าเป็นเร่งด่วนที่สามารถก าหนดเป็น PA ในการประเมินผู้บริหาร ทั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มให้ผู้บริหารระดับคณบดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้                
ในประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และที่ประชุมมีความเห็น โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

๑. ในการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบการประเมินตนเองตาม CUTP QA ๒๕๕๘ :  
c.๘.๑ : (การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ) 

๒. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. ให้ยกเลิกการประเมินรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
๔. ให้ประเมินอธิการบดี และคณบดี ตามเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ของ CUTP QA ๒๕๕๘ : 

c.๘.๒ : (การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ) และ 
c.๙ : (ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน) 
ร่วมกนักับสัมภาษณ์ และระบุสิ่งที่ภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น (ถ้ามี) โดยเสนอผู้สัมภาษณ์ ดังนี้ 
๔.๑  ในการประเมินอธิการบดี เสนอแนะให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๑ ท่าน 
๔.๒ ในการประเมินคณบดี เสนอแนะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน (เป็นบุคคล

เดียวกันกับ ๔.๑) และอธิการบดี 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบประเด็นการประเมินผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑.๑ ในการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบการประเมินตนเองตาม CUTP QA ๒๕๕๘ :  

c.๘.๑ : (การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ) 
๑.๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๓ ให้ยกเลิกการประเมินรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
๑.๔ ให้ประเมินอธิการบดี และคณบดี ตามเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ของ CUTP QA ๒๕๕๘ : 

c.๘.๒ : (การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ) และ 
c.๙ : (ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน) 
ร่วมกนักับสัมภาษณ์ และระบุสิ่งที่ภูมิใจ/ผลงานที่โดดเด่น (ถ้ามี) โดยเสนอผู้สัมภาษณ์ ดังนี้ 
๑.๔.๑ ในการประเมินอธิการบดี  เสนอแนะให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                    

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๑ ท่าน 
๑.๔.๒ ในการประเมินคณบดี เสนอแนะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน            

(เป็นบุคคลเดียวกันกับ ๔.๑) และอธิการบดี 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการจัดท ากรอบและแนวทาง      

การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deming cycle 
ซึ่งเป็นวงจรด าเนินงานด้านแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี และกองบริหารงานวิจัย               
และประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) “คู่มือการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผน” เพ่ือเป็นกรอบและแนวทาง               
ในการด าเนินงานด้านแผน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนและการน าแผนดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ          
ที่จะร่วมกันผลักดันมหาวิทยาลัยให้มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนบรรลุปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการจัดท าแผน        
และการด าเนินงานตามแผน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผน ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผน 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าแผน พร้อมทั้งปรับค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน 

ให้สอดคล้องกัน เพ่ือใช้ในการประเมิน CUPT QA และประเมินผู้บริหาร และจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒... 

 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี     
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘        
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้อเสนอแนะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ หลักสูตร 

๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง กราฟแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอเสนอกราฟแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต           
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 

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


-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง สภากายภาพบ าบัด ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้การรับรองสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์       
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  สภากายภาพบ าบัด ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๙ เท่านั้น และให้การรับรองสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นสถาบันซึ่งผลิตบัณฑิตให้ได้รับปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก มีก าหนด ๕ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ โดยสภากายภาพบ าบัด ได้พิจารณารับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบ าบัด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการ 
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย      
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการให้ความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก ่
๑.๑  หลักสูตรใหม ่
๑.๒  หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ 

โครงการ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา 
๑.๓ หลักสูตรฉบับปรับปรุง (สมอ.๐๘) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๒. หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบ

หรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุง  
ระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับ  
ค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร  

 
ทั้งนี้... 

 
 

http://www.mua.go.th/


-๓๐- 
 

   ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่านความเห็นชอบ   
หรืออนุมัติหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง การมอบเงินรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นพร้อมเกียรติบัตรส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา 

และอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการมอบเงินรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นพร้อมเกียรติบัตรส าหรับนิสิต                
สหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น จ านวน ๑๒ ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบเงินรางวัล
ให้กับนิสิตสหกิจศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รวมทั้งมอบเกียรติบัตรส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาและอาจารย์        
ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐.๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย – ฝรั่งเศส 
ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยร่วมไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ ๑ : นโยบาย
และแผนด้านการศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก ให้กับ ดร.สาวิตรี  นะงอลา อาจารย์ประจ าคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐.๒... 
 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐.๒ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส าหรับด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถด าเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดไว้           
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ด าเนินงานบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เครือข่ายทั้ง ๖ มหาวิทยาลัย (ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 
ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือโดยเฉพาะ และได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐.๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ

ส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ภายใต้การด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) ภายใต้การด าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถด าเนินงาน   
โครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยีก าหนดไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ด าเนินงานบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง ๖ มหาวิทยาลัย (ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์    
ภาคเหนือโดยเฉพาะ และได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยเครือข่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 
 
 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๖ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)             
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๙ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๕,๘๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่น          
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ ในงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ ในงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙ 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการคัดเลือก         
ให้ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กลุ่มศิลปะและการออกแบบ ชื่อ “แอพพลิเคชั่นเสียงวรรณยุกต์ไทย” เข้าร่วมแข่งขัน 
วันงานนักประดิษฐ์ประจ าปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP) ทั้งนี้ ได้รับรางวัลจากรองนายกฯ         
พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙      
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๔ (Herp Congress IV) 

สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๔ (Herp Congress IV) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ พร้อมโล่รางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงาน            
เข้าร่วมมากกว่า ๗๐ แห่ง และมีผลงานการน าเสนอกว่า ๕๐๐ เรื่อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (HERP - NRU) ให้เป็นผู้น าเสนอผลการวิจัยแบบบรรยาย ภายใต้โครงการ
เรื่อง “ลักษณะทางกลสัทศาสตร์และการรับรู้เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยคนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ        
: องค์ความรู้พื้นฐานเพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นฝึกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี     
เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ตัวอย่างการจัดท า Strategy wheel และการตั้งค่าความคาดหวังและเป้าหมาย

ของคณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งตัวอย่างการจัดท า Strategy wheel และการตั้งค่า
ความคาดหวังและเป้าหมายของคณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย จัดท าและจัดส่งไปยัง          
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษารวบรวม ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัย      
และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุม Deming cycle ซึ่งเป็นการด าเนินงานด้านแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา    
รวมถึงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และมีประเด็นเรื่องการจัดท า Strategy wheel รวมทั้งการตั้งค่าความคาดหวังและค่าเป้าหมาย
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 

 
 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง รายงานผลการด าเนินการก ากับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินการก ากับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
(การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตร ไปยังส านักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙        
จ านวน ๑๕๓ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๑๗๒,๘๗๐,๒๔๒.๖๑ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๑๕๑,๗๐๗,๖๙๓.๙๗ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 
 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 
ทั้งนี้ ก าหนดพิธีมอบรางวัลค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙)       
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง การมอบเงินช่วยเหลือ กรณี เสียชีวิต ราย ดร.นราธิป  สงมี 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบเงินช่วยเหลือ กรณี เสียชีวิต ราย ดร.นราธิป  สงมี อายุ ๔๒ ปี ต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ รวมอายุงานได้ ๑๐ ปี ๗ เดือน ๒๗ วัน โดยได้เสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับเงิน
ช่วยเหลือต่าง  ๆเพ่ือมอบให้แก่ทายาทของ ดร.นราธิป  สงมี รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๕๐๓.๕๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่น        
เจ็ดพันห้าร้อยสามบาทห้าสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ ก าหนดพิธีมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ในที่ประชุม        
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ เรื่อง ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ และกรอบเวลาในการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการจัดท าผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และกรอบเวลา      
ในการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. แต่ละตัวบ่งชี้ของ CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย ให้มีรองอธิการบดีรับผิดชอบหลัก ๑ ท่าน           
เพ่ือ “เก็บรวบรวมข้อมูล” โดยประสานงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และกอง/ศูนย์         
ที่เกี่ยวข้อง โดย 
๑.๑  ก าหนดระบบและกิจกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกัน เพ่ือตอบโจทย์ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
๑.๒ ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นส่วนหนึ่งของ SAR ระดับมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลา              

และรูปแบบ (Format) ที่ก าหนด 
๑.๓ รับผิดชอบชี้แจงการด าเนินงานพร้อมหลักฐานแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑.๔ ปรับปรุงแก้ไข SAR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามข้อที่ ๓ และจัดส่งตามกรอบเวลา       

ที่ก าหนด 
 ๒. กรอบเวลาการด าเนินงาน... 

 
 



-๓๖- 
 

๒. กรอบเวลาการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
๒.๑ คณะด าเนินการประเมิน CUPT QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – มิถุนายน)   
๒.๒ คณะส่งผลการประเมิน CUPT QA ระดับหลักสูตร (ภายในกรกฎาคม) 
๒.๓ คณะด าเนินการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (สิงหาคม – กันยายน) 
๒.๔ คณะส่งผลการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (ภายในกันยายน) 
๒.๕ รองอธิการบดีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ส่งผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA (ภายในกันยายน) 
๒.๖ ประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (ภายในพฤศจิกายน) 
๒.๗ คณะส่งผลการประเมินใน CHE QA Online (ภายในพฤศจิกายน) 
๒.๘ จดัท าสรุปผลการประเมินระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ในประสบการณ์ CUPT QA (ธันวาคม) 

๓. แต่งตั้งกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ เพ่ือรายงานให้อธิการบดีได้รับทราบ
เป็นระยะๆ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของระบบการศึกษาของประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล แจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของระบบการศึกษา                   
ของประเทศไทย เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากประชาชนเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       
ควรมีการเพ่ิมบทลงโทษส าหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ด้วยการเรียนซ้ าชั้น โดยไม่มีการสอบซ่อมแต่อย่างใด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                          
ในการเรียนของนักเรียนและฝึกฝนให้เด็กนักเรียนมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้แจ้งตอบรับ                
ทางโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔... 
 
 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ 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... 
 

 



-๓๘- 
 

- 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 ๙๙ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
สอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบและน าเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน
เกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อ        
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวธรณ์ ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓   
การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุป

ความเพื่อการอาชีพ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกัญธิกรณ์  ออนตะไคร้ รหัสนิสิต ๕๕๑๑๘๒๗๙ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษ
ภาคทัณฑ ์นางสาวธรณ์ธนนันท ์ ไชยวงค์ษา 

๔.๒.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๙- 
 

๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวกันต์กมล   ท าดี  รหัสนิสิต ๕๗๐๘๑๔๙๔  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวแพรวพรรณ   สายทอง  รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๓๑๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นางสาวนันทนา   คงดี รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๔๖๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด  

๔.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

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

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาววรรณิดา   ปินแก้ว  รหัสนิสิต ๕๗๓๕๒๘๐๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นายนฤเบศ   สิริธนากร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๒๙๘๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ 

๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                     
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

 
 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐... 
 

 



-๔๐- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๓.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขช่ือรายวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาภู มิ สารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการพิมพ์ ดังนี ้
๑. รายวิชา ๒๒๔๔๗๒ พื้นท่ีเปราะบางและเสี่ยงภัย 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 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขช่ือรายวิชา
ภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ           
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ            
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 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 หลักการแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรม 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการชะลอการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์                

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
๒. มอบกองแผนงานรวบรวมและสรุปข้อมูลการชะลอการเปิดหลักสูตรดังกล่าว น าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลการชะลอ
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๔๑- 
 

๔.๕ ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลการยกเลิก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบ         
ตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 
CUPT QA 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ตารางดังกล่าว และ

จัดท ารายละเอียด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA เรียบร้อยแล้ว ก่อนน าเสนอ        
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุม
ครั้งต่อไป  
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) 
ภาษาอังกฤษพัฒนา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา แก้ไขผล

การศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี ้ 
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 ซึ่งจากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง
ของคณะศิลปศาสตร์ พบว่าเป็นความผิดของนิสิตทั้ง ๒ ราย เนื่องจากนิสิตไม่ได้ฝนรหัสเลข
ประจ าตัวนิสิต และฝนเลขประจ าตัวผิดพลาดในกระดาษค าตอบซึ่งรายวิชาดังกล่าวใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการตรวจกระดาษค าตอบ จึงท าให้นิสิตไม่มีข้อมูลคะแนนการสอบกลางภาค 
ส่งผลท าให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการเรียนของนิสิตผิดพลาด และให้ถือว่าอาจารย์ประจ า
รายวิชาดังกล่าว กระท าความผิดอยู่ในครั้งที่ ๒ 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๑ ขออนุมัติ ในหลักการเพื่อน าประเด็น  
“การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เป็นประเด็น             
ในแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการเพื่อน าประเด็น “การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์” เป็น
ประเด็นในแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ      
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๒ แผนการพัฒนาระบบพัสดุ... 
 

 



-๔๒- 
 

๖.๒.๒ แผนการพั ฒ นาระบบพั สดุ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนการพัฒนาระบบพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กองคลัง ได้ด าเนินการประสานแจ้งแผนการพัฒนาระบบพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังคณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๓ ขออนุ มัติ แต่ งตั้ งประธานที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ 
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ราย ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
จาก ๕ คน เป็น ๕ ๒/๓ คน ดังนี ้ 
๑. เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

๑.๑  ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
๑.๒  ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน 

๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๒ คน 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษาความเหมาะสม 
และพัฒนาท่าอากาศยานฯ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการที่ปรึกษาความเหมาะสมและพัฒนา 

ท่าอากาศยานฯ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบและปรับแก้ ไข 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน            
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ      
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๖.๒.๕ การส อบ สวน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะชา 
กรรมการคุมสอบ ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะชา กรรมการ      

คุ มสอบไม่ มาปฏิ บั ติ งานคุ มสอบ  ในรายวิ ชา ๐๐๑๑๑๑  ภาษาอั งกฤษพื้ นฐาน   
(Fundamental English) การสอบปลายภาค ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา ๒๕๕๘                  
และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) 

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

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงลักษณ์  พาหะชา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศ... 
 

 



-๔๓- 
 

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 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง    
พ.ศ. ๒๕๕๙ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๔๕- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔... 

 
 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๔๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบ                  
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการ
วิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๗... 
 
 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว     
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๒๖๓๗๒ การประมวลผลเสียงพูด 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา               
ในรายวิชา ๒๒๖๓๗๒ การประมวลผลเสียงพูด ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนายวรพล  บุญช่วย รหัสนิสิต 
๕๖๐๒๕๓๗๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย    
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๔๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๒๖๓๗๒ การประมวลผลเสียงพูด เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๒๖๓๗๒ การประมวลผลเสียงพูด 

แก้ไขผลการศึกษา ของนายวรพล  บุญช่วย รหัสนิสิต ๕๖๐๒๕๓๗๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย         

เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติ

และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และค าอธิบายรายวิชา ในเล่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื ่อรายวิชา 

จ านวนชั่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และค าอธิบายรายวิชา ในเล่มหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้      

๑. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
 หน้า ๒๙ รายวิชา ๑๒๗๓๑๓ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ 

 จาก  รายวิชา ๑๒๗๓๑๓ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม ่เป็น รายวิชา ๑๒๗๓๑๒ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่  
๒. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา  

๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
๒.๑.๑ หน้า ๒๙ ๔๙ และ ๗๘  รายวิชา ๑๒๗๓๒๓ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   

จาก การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็น การผลิตรายการโทรทัศน์ 
๒.๑.๒ หน้า ๓๐ และ ๕๒ รายวิชา ๑๒๗๔๔๒ โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่   

จาก โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ เป็น โครงงานทางด้านการสื่อสารสื่อใหม่ 
๒.๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา เพ่ือให้ถูกต้องตามคณะเจ้าของรายวิชา ดังนี้ 

หน้า ๒๓ รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  
จาก  รายวิชา ๑๔๖๑๑๒  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

                Advance Reading and Writing  
    เป็น  รายวิชา ๑๔๖๑๑๒  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ 
                Progressive Reading and Writing 

๓. ขออนุมัติ... 
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๓. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนชั่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
หน้า ๔๖ และ ๑๑๒  รายวิชา ๑๒๗๒๓๑ ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่               
จาก ๓(๓-๐-๖)  เป็น  ๓(๒-๒-๕)  

๔. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา  
๔.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๔.๑.๑ หน้า ๓๗  รายวิชา ๐๐๔๑๕๘ ซอฟท์บอล  
  จาก ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา 

ซอท์ฟบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท์ฟบอล  
  เป็น ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา 

ซอฟท์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล  
๔.๑.๒ หน้า ๓๙ รายวิชา ๐๐๔๑๖๔ วอลเลย์บอล  

  จาก ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกายส าหรับ
วอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น  กฎ  กติกา มารายาทของกีฬาวอลเลย์บอล  

  เป็น ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ
วอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ  กติกา มารยาทของกีฬาวอลเล่ย์บอล  

๔.๑.๓ หน้า ๓๙ รายวิชา ๐๐๕๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์  
  จาก แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและ

ประเภทของพฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญา 
และการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

  เป็น แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและ
ประเภทของพฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญา 
และการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกต ิ
และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๔.๑.๔ หน้า ๔๙  รายวิชา ๑๒๗๓๒๓ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   
  จาก ประเภทรายการโทรทัศน์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ รายการเชิงพาณิชย์ และรายการ
เพ่ือสาธารณประโยชน์  

  เป็น ประเภทรายการโทรทัศน์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การผลิตรายการโทรทัศน์ 
ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ รายการเชิงพาณิชย์ และรายการ
เพ่ือสาธารณประโยชน์  

๔.๑.๕ หน้า ๔๕  รายวิชา ๑๒๗๑๒๒ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน  
  จ า ก  Core theroies,  concepts,  history,  and evolution of mass media; 

books, magazines, newspapers, movies, broadcasting media,  and new media of Thai nad 
international, the roles, responsibility and impact of mass media on personal, economics and society   

  เป็ น  Core theroies,  concepts,  history,  and evolution of mass media; 
books, magazines, newspapers, movies, broadcasting media and new media of Thai and 
international, the roles, responsibility and impact of mass media on personal, economics and society   

 ๔.๒ ขออนุมัติ... 
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๔.๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้ถูกต้องตามคณะเจ้าของรายวิชา ดังนี้ 
๔.๒.๑ หน้า ๕๓ รายวิชา ๑๔๓๓๘๑ ทักษะภาษาญี่ปุ่น ๑ 

    จาก อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสร้างประโยค
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน  
    เป็น อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยค
ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน  

๔.๒.๒ หน้า ๕๓ รายวิชา ๑๔๕๑๐๓ ภาษาฝรั่งเศส ๑ 
    จาก ฝึกฝนการใช้ภาษาฝรั่งเศสทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนศึกษาไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้นโดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
     Practice listening, speaking, reading and writing skills in using 
French with a study of grammar focusing on the structure of simple sentences 
    เป็น ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
     French for daily communicative skills, listening, speaking, reading 
and writing skills, elementary French grammar, simple sentence structure 

๔.๒.๓ หน้า ๕๔ รายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    จาก ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียงทั้งในระดับค า
และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพ่ือจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ การพูดโต้ตอบ
บทสนทนาอย่างเหมาะสม  
    เป็น การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค า
และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพ่ือจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ และพูดโต้ตอบ
บทสนทนาอย่างเหมาะสม         

๔.๒.๔ หน้า ๕๔ รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
    จาก ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
โดยเพ่ิมหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้อง
กับค าศัพท ์ 
    เป็น ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
โดยเพ่ิมหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มคีวามสอดคล้อง
กับค าศัพท ์ 

๔.๒.๕ หน้า ๕๕ รายวิชา ๑๔๖๒๓๒ การพูดและการน าเสนอในที่สาธารณะ  
   จาก ความส าคัญ ประเภทการพูดในที่สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการน าเสนอ 
การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธรุกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์              
การพูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมีประสิทธิ์ภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
    เป็น ความส าคัญ ประเภทของการพูดในที่สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการ
น าเสนอ การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ 
การพูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                   
และค าอธิบายรายวิชา ในเล่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนชั่วโมงการบรรยาย 
ปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและค าอธิบายรายวิชา ในเล่มหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
การสื่อสารสื่อใหมห่ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้  
  หน้า ๒๙ รายวิชา ๑๒๗๓๑๓ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ 

  จาก  รายวิชา ๑๒๗๓๑๓ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ เป็น รายวิชา ๑๒๗๓๑๒ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่  
๒. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา  

๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
๒.๑.๑ หน้า ๒๙ ๔๙ และ ๗๘  รายวิชา ๑๒๗๓๒๓ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   

จาก การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็น การผลิตรายการโทรทัศน์ 
๒.๑.๒ หน้า ๓๐ และ ๕๒ รายวิชา ๑๒๗๔๔๒ โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่   

จาก โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ เป็น โครงงานทางด้านการสื่อสารสื่อใหม่ 
๒.๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา เพื่อให้ถูกต้องตามคณะเจ้าของรายวิชา  ดังนี้หน้า ๒๓ 

รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  
จาก  รายวิชา ๑๔๖๑๑๒  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

    Advance Reading and Writing  
    เป็น  รายวิชา ๑๔๖๑๑๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์ 
                 Progressive Reading and Writing 

๓. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนชั ่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
หน้า ๔๖ และ ๑๑๒  รายวิชา ๑๒๗๒๓๑ ความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อใหม่               
จาก ๓(๓-๐-๖)  เป็น  ๓(๒-๒-๕)  

๔. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา  
๔.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๔.๑.๑ หน้า ๓๗  รายวิชา ๐๐๔๑๕๘ ซอฟท์บอล  
  จาก ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา 

ซอท์ฟบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท์ฟบอล  
  เป็น ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา 

ซอฟท์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล  
๔.๑.๒ หน้า ๓๙ รายวิชา ๐๐๔๑๖๔ วอลเลย์บอล  

  จาก ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสรรมถภาพทางกาย
ส าหรับวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น  กฎ  กติกา มารายาทของกีฬาวอลเลย์บอล  

  เป็น ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับวอลเลย์บอล การฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ  กติกา มารยาทของกีฬาวอลเล่ย์บอล  

 ๔.๑.๓ หน้า ๓๙... 
 
 



-๕๓- 
 

๔.๑.๓ หน้า ๓๙ รายวิชา ๐๐๕๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย ์ 
  จาก แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและ

ประเภทของพฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญา 
และการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

  เป็น แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและ
ประเภทของพฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญา 
และการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกต ิ
และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๔.๑.๔ หน้า ๔๙  รายวิชา ๑๒๗๓๒๓ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์   
  จาก ประเภทรายการโทรทัศน์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 

ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ รายการเชิงพาณิชย์  และรายการ
เพ่ือสาธารณประโยชน์  

  เป็น ประเภทรายการโทรทัศน์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การผลิตรายการโทรทัศน์ 
ขั้นตอนการผลิตรายการ การใช้เทคนิคน าเสนอที่เหมาะสมกับรูปแบบรายการ รายการเชิงพาณิชย์  และรายการ
เพ่ือสาธารณประโยชน์  

๔.๑.๕ หน้า ๔๕  รายวิชา ๑๒๗๑๒๒ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน  
  จาก Core theroies, concepts, history, and evolution of mass media; 

books, magazines, newspapers, movies, broadcasting media,  and new media of Thai nad 
international, the roles, responsibility and impact of mass media on personal, economics and society   

  เป็น Core theroies, concepts, history, and evolution of mass media; 
books, magazines, newspapers, movies, broadcasting media and new media of Thai and 
international, the roles, responsibility and impact of mass media on personal, economics and society   

๔.๒ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้ถูกต้องตามคณะเจ้าของรายวิชา ดังนี้ 
๔.๒.๑ หน้า ๕๓ รายวิชา ๑๔๓๓๘๑ ทักษะภาษาญี่ปุ่น ๑ 

    จาก อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ โครงสร้าง
ประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน  
    เป็น อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โครงสร้าง
ประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานส าหรับการแนะน าตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจ าวัน  

๔.๒.๒ หน้า ๕๓ รายวิชา ๑๔๕๑๐๓ ภาษาฝรั่งเศส ๑ 
    จาก ฝึกฝนการใช้ภาษาฝรั่งเศสทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนศึกษาไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้นโดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
     Practice listening, speaking, reading and writing skills in using French 
with a study of grammar focusing on the structure of simple sentences 
    เป็น ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
     French for daily communicative skills, listening, speaking, reading 
and writing skills, elementary French grammar, simple sentence structure 
 
 ๔.๒.๓ หน้า ๕๔... 

 
 



-๕๔- 
 

๔.๒.๓ หน้า ๕๔ รายวิชา ๑๔๖๑๓๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    จาก ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียงทั้งในระดับค า
และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพ่ือจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ การพูดโต้ตอบ
บทสนทนาอย่างเหมาะสม  
    เป็น การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ พยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค า
และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพ่ือจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ และพูดโต้ตอบ
บทสนทนาอย่างเหมาะสม         

๔.๒.๔ หน้า ๕๔ รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
    จาก ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
โดยเพ่ิมหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้อง
กับค าศัพท ์ 
    เป็น ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเน้นใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
โดยเพ่ิมหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มคีวามสอดคล้อง
กับค าศัพท ์ 

๔.๒.๕ หน้า ๕๕ รายวิชา ๑๔๖๒๓๒ การพูดและการน าเสนอในที่สาธารณะ  
   จาก ความส าคัญ ประเภทการพูดในที่สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการน าเสนอ 
การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธรุกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การพูด
แบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมีประสิทธิ์ภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
    เป็น ความส าคัญ ประเภทของการพูดในที่สาธารณะ หลักการพูดในที่สาธารณะ วิธีการน าเสนอ 
การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การพูด
แบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง 

๕. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑.๑  ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายยุทธนา หมั่นดี เป็น นายเสริม สุรพินิจ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การรับรองหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์  

๑.๒  ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาวฟ้า  เชื้อหงษ์ทอง เป็น นายสุรชาติ  พุทธิษา  
เนื่องจาก นางสาวฟ้า  เชื้อหงส์ทอง เตรียมลาศึกษาต่อ 
 ๑.๓ ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายเกษม  สมทะนะ เป็น นายสิทธิชัย  ปัญญาใส      
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การรับรอง   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ 
 ๑.๔ ปรับ นางสาวสาวิตรี นะงอลา เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
  

เดิม... 
 
 



-๕๕- 
 

เดิม ใหม่ 
ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑. นายยุทธนา  หมั่นดี* Ph.D. (Haematology)                         นายเสริม  สุรพินิจ* วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  เพื่อเตริยมความพร้อมในการปรับปรงุหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามเกณฑก์ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย ์

  วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

๒. นายดาวยศ  ดาวเรือง* ปร.ด. (ชีวเคมทีางการแพทย์)         
คงเดิม 

 
  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  

๓ นางสาวฟ้า  เช้ือหงษ์ทอง วท.ม. (เทคนิคการแพทย)์            นายสุรชาติ  พุทธิษา* ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)์ นางสาวฟ้า เช้ือหงษ์ทอง  
เตรียมลาศึกษาต่อ   วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

๔. นายเกษม  สมทะนะ ปร.ด. (อายุศาสตรเ์ขตร้อน)           นายสิทธิชัย  ปัญญาใส* ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  เพื่อเตริยมความพร้อมในการปรับปรงุหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามเกณฑก์ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคนิคการแพทย์และรับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ 
  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
    วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

๕. นางสาวสาวิตรี  นะงอลา วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์  นางสาวสาวิตรี  นะงอลา* วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย)์  
ปรับเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
ให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร               
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายยุทธนา หมั่นดี เป็น นายเสริม สุรพินิจ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ
รับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ 

๑.๒ ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาวฟ้า  เชื้อหงษ์ทอง เป็น นายสุรชาติ  พุทธิษา 
เนื่องจาก นางสาวฟ้า  เชื้อหงส์ทอง เตรียมลาศึกษาต่อ 

๑.๓ ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายเกษม  สมทะนะ เป็น นายสิทธิชัย  ปัญญาใส      
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ
รับรองสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ 

๑.๔ ปรับ นางสาวสาวิตรี นะงอลา เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 
 
 



-๕๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์             
โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการยกระดับระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารเทศบาลต าบลแม่กา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการยกระดับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเทศบาลต าบลแม่กา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 
เพ่ือแสดงความร่วมมือกันในการยกระดับระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเทศบาลต าบลแม่กา ให้เทศบาลต าบลแม่กา       
ได้มีระบบสารสนเทศไว้ส าหรับจัดการข้อมูลในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการยกระดับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเทศบาลต าบลแม่กา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการยกระดับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเทศบาลต าบลแม่กา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการยกระดับระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารเทศบาลต าบลแม่กา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการดังกล่าวต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗... 
 
 



-๕๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศิริวรรณ  อินทรวิชัย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย 

และนายมานะ  ดงอนนท์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ และจากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย ไม่ได้ส่งคะแนนในส่วนที่รับผิดชอบให้กับนายมานะ  ดงอนนท์            
ผู้กรอกคะแนนในระบบ REG จึงเป็นเหตุให้นิสิตได้รับผลการศึกษาเป็น F ทั้งนี้ จากการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแก้ไขผลการศึกษา 
นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย อาจารย์ผู้สอนประจ า  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ AEC ของนางสาวสุรีย์รัศ  มูลเมือง รหัสนิสิต ๕๘๐๘๑๖๓๑          
จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี  นางสาวศิริวรรณ  อินทวิชัย               

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวศิริวรรณ  อินทรวิชัย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑   
แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวสุรีย์รัศ  มูลเมือง รหัสนิสิต ๕๘๐๘๑๖๓๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศิริวรรณ  อินทรวิชัย เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง       
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๕๘- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา       

UP๓๓ เป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว ในการนี้ เห็นสมควรมอบกองบริการการศึกษา 
บันทึกแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา UP๓๓ ให้กับนิสิตทั้ง ๓ ราย เพื่อส่งผลการเรียน              
เข้าสู่ระบบให้กับนิสิตก่อน 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษา
ล่าช้า ในรายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่/เข้าหอพัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา    
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา        
ได้จัดท าก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่/เข้าหอพัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระบบรับตรง 
โครงการต่างๆ และระบบกลาง (Admissions) นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่/เข้าหอพัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่/เข้าหอพัก ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา        
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการ... 
 
 

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


-๕๙- 
 

๖.๒.๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประมวลการสอนรายวิชา (Coures Syllabus) 
วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption) ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและให้สถาบันอุดมศึกษา 
เผยแพร่หรือบรรจุรายวิชาดังกล่าวในสาขาต่างๆ  ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ กองกลาง ได้ด าเนินการขอข้อมูลจ านวนนิสิตที่คาดว่าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากกองบริการการศึกษา เพ่ือจัดท าหนังสือน าความกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๖ รายงานนิสิตทุนในโครงการฯ เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการประกวดภาพถ่าย “Light Of Faith เส้นแสงแห่งศรัทธา พุทธบูชา

พระนาคปรก ส.ธ.” เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพ่ือสะท้อนถึงความศรัทธา
ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพ่ือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ ประชาสัมพันธ์การปั่นจักรยานเพ่ือการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยน าเงินรายได้

จากโครงการดังกล่าว มอบให้หมู่บ้านโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายการเฝ้า
ระวังและป้องกันแนวกันไฟโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒.๓.๒ รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา  มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑) ปริมาตรน้ าที่ใช้ได้ในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร คาดว่าใช้ได้อีก ๑๑ วัน 

(ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙) 
๒) ปริมาตรน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย จ านวน ๑๐,๗๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่สามารถส่งน้ าได้) 

๖.๒.๓.๓ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ ดังนี้ 
๑) ระยะเร่งด่วน 

๑.๑) มาตรการประหยัดน้ า 
๑.๒) ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลให้ครอบคลุมความต้องการใช้น้ าทุกกลุ่มอาคาร ทดแทนการใช้น้ าประปา 

และใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดสถานการณ์ภัยแล้ง 
๑.๓) ด าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณเก็บกักน้ า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 

เตรียมเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน 
๑.๔) งดการจ่ายน้ าประปาให้งานก่อสร้างและที่พักคนงาน ทุกโครงการในมหาวิทยาลัย            

ให้ผู้รับจ้างจัดหาเอง 
๑.๕) ปรับปรุงให้ทุกกลุ่มอาคารมีระบบน้ าส ารอง 
๑.๖) ทุกหน่วยงานภายใน ให้ความร่วมมือประหยัดการใช้น้ าทุกประเภทกิจกรรม 

 
 ๒) ระยะตอ่เนื่อง... 

 
 



-๖๐- 
 

๒) ระยะต่อเนื่อง 
๒.๑) เร่งรัดก่อสร้างฝายและท่อส่งน้ าห้วยนาปอย ส่งน้ าดิบ มาผลิตน้ าประปาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒) ต่อเชื่อมระบบน้ าประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๓) พัฒนาพ้ืนที่และหาพ้ืนที่ภายในเพ่ือด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติมภายในมหาวิทยาลัย 

๖.๒.๓.๔ การจัดการการใช้น้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ 
 

๖.๒.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๔.๑ ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา                   

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA (Tier๑) ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยการอบรม
ผู้ประเมินตามแนวทาง AUN QA (Tier๒) จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียด 
ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าอบรมใน Tier๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Tier๑ มาแล้วเท่านั้น 
และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังฝ่ายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย            
ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะที่ ๗ ขอแจ้งโครงการ
อุทยานภูมิธารธรรม : การพัฒนาภูมิสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือจัดการ
และรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ บทเรียน การพัฒนาภูมิสังคมในพ้ืนที่ และเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการอุทยานการเรียนรู้ภูมิสังคมต้นแบบ ก่อให้เกิดการสร้างแรงผลักดันในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๓ รายงานการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๕ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ อพ.สธ ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกระดับในองค์กร 
เข้าชมงานวันดังกล่าว กรณีหน่วยงานของท่านมี Website หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่าน หรือจัดท า Link ไปยัง Website ของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ www.rspg.or.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๖๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


