
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(นายช านาญ  แสงแก้ว) แทน 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วีระพงษ ์ กิติวงค)์ แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน    
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์) แทน 
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๑. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๕. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๘. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางปิยฉัตร  พุทธวงศ ์ หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๓. นางสาวดวงเดือน ยะนา นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นายพัฒนพงศ์  สมุทรหล้า บุคลากร 
๑๕. นายอดสิร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. การมอบเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ราย ดร.พงษกร  หงษ์กราย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาเขตเชียงราย 
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาปฏิบัติงานได้ ๒ ปี ๒ เดือน ๒๘ วัน โดยได้เสียชีวิต
เนื่องจากวัณโรครุนแรง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ 
ซึ่งเป็นค่าท าขวัญและเงินค่าท าศพ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือมอบให้แก่ทายาทซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของ 
ดร.พงษกร  หงษ์กราย คือ นางรัชนีวรรณ  รัศมีวงษ์จันทร์ (พ่ีสาว) เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

๒. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๔ ท่าน คือ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร (รองอธิการบดี) รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ 
(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ 
ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ ์(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) 

๓. การเปลี่ยนชื่ออาคาร จากชื่อเดิม อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๙๙ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) Phra Ubaleekunupamajarn 99 
(Puang Thammaphanyo) Building เป็นชื่อใหม่ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 
Phra Ubaleekunupamajarn (Puang Thammaphanyo) 99-year-old Building      

๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว ร่วมหารือการปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา          
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป 

๕. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดท าระบบให้บุคคลที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง 
ทั้งนี้ ยกเว้นสาขาวิชาที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ต้องมาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด  

๖. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) เป็นผู้ประสานการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้น าชุมชนในเขตต าบลแม่กา 
จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๔ (๕/๒๕๕๙) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๔ (๕/๒๕๕๙) นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐๔ (๕/๒๕๕๙) 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙)           
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข
การมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ก่อนน าเสนอ              
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบ
พันธกิจมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 
- ด้านการเรียนการสอน  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ด้านการพัฒนานิสิต  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

๒. ด้านการวิจัย... 
 
 



-๕- 
 

๒. ด้านการวิจัย   รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๓. ด้านการบริการวิชาการ  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๕. ด้านการบริหาร 

- พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
- การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
- บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- การด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
- แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

๖. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๗. ด้านการให้บริการสาธารณสุข รับผิดชอบโดย รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๘. ด้านการติดตาม ประเมินและสนับสนุน   

 รับผิดชอบโดย อธิการบดี, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข ข้อ ๕ ด้านการบริหาร  

จาก  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็น  - แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  - แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
      รับผิดชอบโดย รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑ รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประเสริฐ 
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึงสน  

๒. จาก นายธนพงษ์  พรมใหม่ เป็น ดร.เอ้ือมพร  วิทยารัฐ เนื่องจาก นายธนพงษ์  พรมใหม่ ลาศึกษาต่อ 
โดยปรับ ดร.เอ้ือมพร  วิทยารัฐ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓. จาก นายธิติ  เกตุค า เป็น ดร.วาจารี  วีระ เนื่องจาก นายธิติ  เกตุค า ลาศึกษาต่อ โดยปรับ                
ดร.วาจารี  วีระ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
เดิม ใหม่ 

หมายเหต ุ
ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประเสริฐ* กศ.ม.(คณิตศาสตร)์ 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประเสริฐ กศ.ม.(คณิตศาสตร)์ 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

ปรับจากอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ข าพึ่งสน* ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร)์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ข าพึ่งสน ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร)์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ปรับจากอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๓ นายชนม์เจรญิ  ชัยรัตน์สิรพิงศ์ วท.ม.(คณิตศาสตร)์ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

คงเดิม  

๔ นายธนพงษ์  พรมใหม ่ วท.ม.(คณิตศาสตร)์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ดร.เอือ้มพร  วิทยารัฐ* ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 
วท.ม.(คณิตศาสตรป์ระยุกต)์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

นายธนพงษ์  พรมใหม ่
ลาศึกษาต่อ โดยปรบัดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ  

เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

๕ นายธิติ  เกตุค า วท.ม.(คณิตศาสตร)์ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ดร.วาจารี  วีระ* ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 
วท.ม.(คณิตศาสตรป์ระยุกต)์ 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

นายธิติ  เกตุค า ลาศึกษาต่อ โดยปรับ ดร.วาจารี  วีระ 
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑) รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  ประเสริฐ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ข าพ่ึงสน  

๑.๒ จาก นายธนพงษ์  พรมใหม่ เป็น ดร.เอ้ือมพร  วิทยารัฐ เนื่องจาก นายธนพงษ์  พรมใหม่ ลาศึกษาต่อ 
โดยปรับ ดร.เอ้ือมพร  วิทยารัฐ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑.๓ จาก นายธิติ  เกตุค า เป็น ดร.วาจารี  วีระ เนื่องจาก นายธิติ  เกตุค า ลาศึกษาต่อ โดยปรับ                
ดร.วาจารี  วีระ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช   
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ เนื่องจาก ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการ   
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

เดิม ใหม่ 

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

๑ ดร.สาคร เมฆรกัษาวนิช* วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ผศ. ดร.สรุางคนา ระวังยศ* Ph.D. (Computer Science and Engineering) นาย สาคร เมฆรักษาวนิช ย้ายไปเป็น 
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบและอาจารยป์ระจ า 
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยอีินเทอรเ์น็ต 

และสารสนเทศ) 

  วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
๒ ดร.ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา* Ph.D. (Computational Linguistic) 

คงเดิม    M.Eng. (Information Technology) 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

๓ นายนพธนิษฐ์ โชติสาร วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
คงเดิม  

 
 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

๔ นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
คงเดิม  

 
วท.บ. (ฟสิิกส)์ 

๕ นางสาวอดิศยา เจริญผล วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
คงเดิม  

 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร       
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.สาคร  เมฆรักษาวนชิ   
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ เนื่องจาก ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช ย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ เป็น ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ       
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

เดิม ใหม่ 
ท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑ ผศ.ดร.ฐิตริัตน์ เช่ียวสุวรรณ Ph.D. (Computer Science ) 

คงเดิม 

  

    วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
    บธ.ม. (บริหารธุรกจิ)   
    ศศ.บ. (การจัดการ)   
๒ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว* Ph.D. (Remote Sensing & Geographic Information System) 

คงเดิม 
  

    วท.ม. (ภูมิศาสตร)์   
    วท.บ. (ภูมิศาสตร์)   

๓3 ดร.พรเทพ โรจนวสุ* วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
คงเดิม 

  
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์   
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์   
๔ ดร.ภาณุ พรหมมาล ี Ph.D. (Information Systems Management) 

คงเดิม 
  

    MB.A. (Finance)   
    บช.บ. (การเงิน)   

๕ ผศ. ดร.สรุางคนา ระวังยศ*    Ph.D. (Computer Science and Engineering) ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช* วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นางสาว สุรางคนา ระวังยศ ย้ายไป เป็นอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ เป็น ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุรางคนา  ระวังยศ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
ผศ. ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด            
ในรายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

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

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา up ๓๓     
ล่าช้าเป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ. ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจายเสียง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ. ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ เป็นลายลักษณ์อักษร 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายทศพล  คุ้มสุวรรณ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๒๕๓๑๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
นายทศพล  คุ้มสุวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด            
ในรายวิชา ๑๒๕๓๑๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายทศพล  คุ้มสุวรรณ     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา up ๓๓     
ล่าช้าเป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายทศพล  คุ้มสุวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายทศพล  คุ้มสุวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๑๒๕๓๑๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายทศพล  คุ้มสุวรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม และกลุ่มวิชา
ภาพเคลื่อนไหว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม 
และกลุ่มวิชาภาพเคลื่อนไหว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑ รายวิชา คือ  
  รายวิชา ๒๒๙๔๙๑ หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ๓(๒-๒-๕) 
 Selected Topics in Computer Graphics and Multimedia 
  หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคนิคสมัยใหม่ในการสร้างงานคอมพิวเตอร์

กราฟิกและมัลติมีเดีย การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบัน หรือกรณีศึกษา           
ที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ   
ข้อซักถาม การวิเคราะห์แนวโน้มการประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม 

  Interesting current topics in Computer Graphics and Multimedia, 
selecting interesting or current topics or studies related Computer Graphics and Multimedia,     
presenting, discussing and answering question, trend analysis, application of Computer     
Graphics and Multimedia in industry field 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม และกลุ่มวิชา
ภาพเคลื่อนไหว หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่                   
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม และกลุ่มวิชาภาพเคลื่อนไหว หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟและเกม และกลุ่มวิชาภาพเคลื่อนไหว 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๑(๔)/๑๑๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘            
เรื่อง ขออนุมัติถอนวาระพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา       
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม    
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ายังขาด    
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่ ที่มีแผนการเปิดรับนิสิต    
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อนึ่ง เนื่องจาก คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอถอนวาระเพ่ือพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ในที่ประชุม         
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
เนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์           
จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีก าหนด  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่                     
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไปตามรหัสรายวิชาของสาขาวิชาเจ้าของรายวิชา ดังนี้      
รายวิชา ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน จาก ๑๒๗๑๐๑ เปน็ ๑๒๗๑๒๒ 

๒. ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
๒.๑ รายวิชา  ๑๒๕๑๐๑ 
 จาก จิตวิทยาการสื่อสาร เป็น จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 
๒.๒ รายวิชา ๑๐๐๐๐๕ 
 จาก Laws & Ethics for Mass Communication 
 เป็น Laws and Ethics for Mass Communication 
๒.๓ รายวิชา ๑๒๕๒๑๒ 
 จาก Communication for Persuasion 
 เป็น Persuasive Communication 
๒.๔ รายวิชา ๑๔๖๒๗๒ 
 จาก การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์ 
 เป็น การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์ 
๒.๕ รายวิชา ๑๒๗๑๐๑ 

 จาก Introduction of Mass Communication 
 เป็น Introduction to Mass Communication 

๓. ปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาของสาขาวิชาเจ้าของ
รายวิชา ดังนี้ รายวิชา ๑๒๗๑๐๑  ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 

เดิม ใหม ่
๑๒๗๑๐๑ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
               Introduction of Mass Communication   
     ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชน พัฒนาการของสื่อมวลชน 
เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง สื่อใหม่ 
และสื่อสนับสนุนเช่นการประชาสัมพันธ์ โฆษณาอุตสาหกรรมบันทึกเสียง
และดนตรี เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ
และผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 
      Theories, concepts, history, and  evolution of mass 
media such as books, magazines,  newspapers, movies, 
broadcasting media, new media and supporting media-public 
relation, advertising, music and recording industry as well, including             
to study the roles, responsibility and impact of Mass media 
on personal, economics and society 

๑๒๗๑๒๒ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
               Introduction to Mass Communication 
     ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชน พัฒนาการของสื่อมวลชน
ประเภทหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อใหม่ 
ของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 
     Core theories, 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 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับปรุงแก้ไขรหัสรายวิชา เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไปตามรหัสรายวิชาของสาขาวิชาเจ้าของรายวิชา ดังนี้      

รายวิชา ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน จาก ๑๒๗๑๐๑ เป็น ๑๒๗๑๒๒ 
๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชา เนื่องจาก เกิดข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 

๑.๒.๑ รายวิชา  ๑๒๕๑๐๑ 
 จาก จิตวิทยาการสื่อสาร เป็น จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 

๑.๒.๒ รายวิชา ๑๐๐๐๐๕ 
 จาก Laws & Ethics for Mass Communication 
 เป็น Laws and Ethics for Mass Communication 

๑.๒.๓ รายวิชา ๑๒๕๒๑๒ 
 จาก Communication for Persuasion 
 เป็น Persuasive Communication 

๑.๒.๔ รายวิชา ๑๔๖๒๗๒ 
 จาก การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์ 
 เป็น การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์ 

๑.๒.๕ รายวิชา ๑๒๗๑๐๑ 
 จาก Introduction of Mass Communication 
 เป็น Introduction to Mass Communication 
๑.๓ ปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาของสาขาวิชาเจ้าของรายวิชา ดังนี้ 

รายวิชา ๑๒๗๑๐๑ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 
 

เดิม ใหม ่
๑๒๗๑๐๑ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
               Introduction of Mass Communication   
     ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชน พัฒนาการของสื่อมวลชน 
เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง สื่อใหม่ 
และสื่อสนับสนุนเช่นการประชาสัมพันธ์ โฆษณาอุตสาหกรรมบันทึกเสียง
และดนตรี เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ
และผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 
      Theories, concepts, history, and  evolution of mass 
media such as books, magazines,  newspapers, movies, 
broadcasting media, new media and supporting media-public 
relation, advertising, music and recording industry as well, including             
to study the roles, responsibility and impact of Mass media 
on personal, economics and society 

๑๒๗๑๒๒ ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
               Introduction to Mass Communication 
     ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชน พัฒนาการของสื่อมวลชน
ประเภทหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อใหม่ 
ของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและ
ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 
     Core theories, 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 

 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙                  
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการวัด                  
และประเมินผล รายวิชา ๑๘๒๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์    
และรายวิชา ๑๘๔๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน              
เป็นค่าระดับขั้น A- F เนื่องจากไม่มีประกาศหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้รายวิชาดังกล่าวใช้การวัดและประเมินผลด้วยอักษร              
S และ U ในระดับปริญญาตรี และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                   
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยขออนุมัติให้               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการวัดและประเมินผล รายวิชา ๑๘๒๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต                        
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายวิชา ๑๘๔๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต                 
ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เป็นค่าระดับขั้น A- F รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร         
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ข้อหารือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยขออนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์             
มีการวัดและประเมินผล รายวิชา ๑๘๒๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายวิชา ๑๘๔๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน เป็นค่าระดับขั้น A- F ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์             
มีการวัดและประเมินผล รายวิชา ๑๘๒๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายวิชา ๑๘๔๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เป็นค่าระดับขั้น A- F 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิต 
เพื่อรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙            
ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิต            
เพ่ือรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง              
การคัดเลือกนิสิตเพ่ือรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานของนิสิตอย่างบริสุทธิ์        
ยุติธรรม และเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิตเพ่ือรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิต         
เพ่ือรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง     
การคัดเลือกนิสิตเพ่ือรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... โดยให้ปรับ  
๒.๑ ข้อ ๔ บรรทัดที่ ๖   

จาก “รางวัลนิสิตเกียรติยศ”  
เป็น “รางวัลสัตภัณฑ์ทองค า” 

๒.๒ ข้อ ๔ บรรทัดที่ ๘  
จาก “รางวัลสัตภัณฑ์ทองค า”  
เป็น “รางวัลนิสิตเกียรติยศ” 

๓. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน 

คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  
ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศ                 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน   
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ          
ในการขอยืมเงิน คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา                   
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุน            
เงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน คืนเงิน  
และการติดตามเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๗.๓... 

 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม                
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙                
เมื่อวันที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม   
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร           
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๗.๕... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙                
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา        
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบกองบริการ    
การศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา     
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบ

ประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙                        
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและ
เนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๔ และมอบ            
กองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชา                
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๔ รายละเอียด                
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท     
แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๔ ต่อไป  

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๙- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๔ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๙                        
เมื่อวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ    
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

๑. ตัดข้อมูลในส่วนของวิทยาเขตเชียงรายออกทั้งหมด 
๒. เพ่ิมข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในข้อ ๔.๓ ระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๒.๑  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 
 เหมาจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
๒.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 เหมาจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

  ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙                        
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์             
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา จาก ๕ คน เป็น ๗ คน ดังนี้ 

๑. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท  จ านวน ๔ คน 
นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน ๒ คน 

๒. อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน ๓ คน 
(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ คน = วิทยานิพนธ์ ๑ คน) 
และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
อนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยพลังงาน      
และสิ่งแวดล้อม ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จาก ๕ คน 
เป็น ๗ คน ดังนี้ 
๑.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท  จ านวน ๔ คน 

นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน ๒ คน 
๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    จ านวน ๓ คน 

(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๓ คน = วิทยานิพนธ์ ๑ คน)  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพ   
ด้านการวิจัยของนักวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย     
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
อนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเป้าหมาย                   
ในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณทั้งสิ้น 
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส ารวจ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/         
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ และได้จัดท า (ร่าง) ตารางการก าหนดค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย                    
โดยภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ CUPT QA ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน        
และเป็นตัวตั้งส าหรับการประเมินระดับสถาบัน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาให้ผู้รับผิดชอบหลักตามตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พิจารณาก าหนด Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ให้ผู้รับผิดชอบหลักตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ โดยพิจารณาก าหนด Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/                
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส ารวจ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/         
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นตัวตั้งส าหรับการประเมิน
ระดับหลักสูตรระดับคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/              
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ ์CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ต่อไป  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 

CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป   
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างการบริหาร ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  อ้างถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   
แบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

๑. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๒. ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 
๓. ส่วนงานวิชาการ 
๔. ส่วนงานอ่ืนๆ 

   และความในมาตรา ๘ วรรค ๒ ให้มีการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๗ โดยให้ท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ (๒) กองแผนงาน จึงขออนุมัติโครงสร้างการบริหาร          
ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
อนุมัติโครงสร้างการบริหาร ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา                    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๓- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงสร้างการบริหาร ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขโครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

จาก ** หน่วยงานที่มีหัวหน้างานเทียบเท่ากอง 
เป็น ** หน่วยงานที่มีหัวหน้างานเทียบเท่างาน 

๓. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ       
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร                      
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตร                
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญาได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และ
หนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 

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


-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๔ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ 
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๒. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๓. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง         
ในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก 
www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร            
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน ตามมติที่ประชุม
คณะท างานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙    
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมีมติเห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร              
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี เพ่ือเป็นประโยชน์          
ต่อการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม ตลอดจน                  
เพ่ือขอความร่วมมือน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดเวทีสาธารณะเพ่ือปกป้อง            
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่อง การศึกษากับตาบอดสี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษา        
ที่มีคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งไม่รับนักเรียนที่มีอาการตาบอดสีเข้าศึกษาต่อ ร่วมกันพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ             
ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองอาการตาบอดสีโดยใช้วิธีการทดสอบให้มีมาตรฐานเดียวกัน           
โดยไม่ใช้ดุลพินิจ และมีการประกาศอย่างชัดเจนและเปิดเผย เพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง การขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ กรณี 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะด าเนินการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ไม่ต้องขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ                  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย              
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน จึงไม่อาจ
น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๔๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ มาใช้บังคับแก่สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ครั้งที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ – ๕ และ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบ               
บริการการศึกษา ในเว็บไซต์ http://www.reg.up.ac.th ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น      
๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของเงินสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อท าการจัดนิทรรศการนิสิต – นักศึกษา ในงานสถาปนิก’๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของเงนิสนับสนุน    
จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือท าการจัดนิทรรศการนิสิต – นักศึกษา ในงานสถาปนิก’๕๙       
เป็นเงินจ านวน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากเงินสนับสนุนที่ได้รับมิได้มาเพ่ือหวังผลประโยชน์หรือผลก าไร
แต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะน าเงินทั้งหมดไปจัดนิทรรศการนิสิต – นักศึกษา         
ในงานสถาปนิก’๕๙ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับ CUPT QA 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ CUPT QA โดยคณะท างาน            
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะท างาน ทปอ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙     
ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ CUPT QA ในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่อิงกับการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ. ที่ต่างจาก สกอ. รวมถึงการประกันคุณภาพระบบหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ 

EdPEx (Self – Assessment : SA Training ๒๐๑๖) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร     
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self – Assessment : SA Training ๒๐๑๖) ในระดับคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา                          
ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง Road map Thailand ๔.๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้ง Road map Thailand ๔.๐ โดยสืบเนื่องจาก               
การประชุมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย : ด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย ๔.๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับประเด็นการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดส าหรับการสร้าง 
Thailand ๔.๐ โดยมี  ๓ ตัวขับเคลื่อน คือ Creativity, Business และ Technology เพ่ือสร้าง New Growth Engines และ                    
New Startups รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งผลการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลัง ได้ต่อทะเบียนให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่ปรึกษาระดับ B หมายเลข ๓๘๔๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่     
๗ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากที่ปรึกษามีประสบการณ์เพ่ิมเติมในสาขาที่ได้ขอจดทะเบียนไว้หรือสาขาอ่ืน โปรดแจ้งให้ส านักงาน       
บริหารหนี้สาธารณะทราบทุก ๓ เดือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับสถานะของมหาวิทยาลัยพะเยา อนึ่ง เนื่องจากผลการต่อทะเบียน         
จะมีอายุ ๒ ปี นับจากวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอได้โปรดด าเนินการต่อทะเบียนก่อนวันครบก าหนด ๓๐ วัน        
เพ่ือรักษาสถานภาพของการเป็นที่ปรึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง การเข้าร่วมการถ่ายท ารายการ Science Hit (วิทยาศาสตร์ทันสมัย) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการเข้าร่วมการถ่ายท ารายการ Science Hit 
(วิทยาศาสตร์ทันสมัย) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งบริษัทเดอโฟร์ทีวี จ ากัด เป็นผู้ผลิตรายการดังกล่าวให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมี ดร.กัลยา  จ าปาทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน โดยมีการถ่ายท ารายการดังกล่าว      
จ านวน ๑ เทป ชื่อตอนหมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ (บ้านทุ่งมอก) ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity 
Development Program : IRTC) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถ      
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development 
Program : IRTC) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวจากเนื้อผลกาแฟ 
๒. โครงการการออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งผลไม้ประหยัดพลังงาน 
๓. โครงการระบบอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูง 
๔. โครงการการใช้ประโยชน์ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เพ่ืออบแห้งผ้า           

จากการย้อมและเพนท์ด้วยสีธรรมชาติ 
๕. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่  (Anti-aging) และเพ่ิมความขาวแก่ผิวหนั ง 

(Whitening) จากข้าวสีจังหวัดพะเยา 
๖. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของหม้อไอน้ าชีวมวล 

   ทั้งนี้  อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมพัฒนา                      
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ (Industrial Research and Technology Capacity     
Development Program : IRTC) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจโดยการพัฒนาการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่         
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง                  
จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการศึกษาความปลอดภัยของน้ ามันงาม้อนและผลต่อการเรียนรู้และความจ าในหนูขาว           
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม    
เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง จะด าเนินการน าส่งค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง              
เข้าสู่ระบบเงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 
 
 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผู้ประกอบการ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอรายงานสรุปผลการประเมินผู้ประกอบการ โดยได้เข้าร่วมการประชุมการประเมินผล
การปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) และได้เตรียม      
ความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าประเมิน เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ าเภอเมือง     
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนได้เข้าร่วมการประชุมคณะท างานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่          
๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ชั้น ๒ ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่            
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๔ “Northern Logistics 

Forum ๒๐๑๖” การประชุมสัมมนาเชิงธุรกิจ (Business Forum) และการเจรจาการค้า
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ครั้งที่ ๕ 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอรายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๔ “Northern 
Logistics Forum ๒๐๑๖” การประชุมสัมมนาเชิงธุรกิจ (Business Forum) และการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ    

ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ    
ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 
 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           
ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๙ กองทุนเพ่ือการศึกษา                                    
ให้ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนายา อาหาร เครื่องส าอางและสมุนไพร ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง ผลการจัดสรรจ านวนรายและวงเงินจัดสรรส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการจัดสรรจ านวนรายและวงเงินจัดสรรส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้อนุมัติจ านวนรายและวงเงินผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ และได้แจ้งกรอบจ านวนรายและวงเงินให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง เพ่ือด าเนินการจัดสรรให้แก่สถานศึกษา
ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ
บัญชีจ่ายที่สอง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดสรร
จ านวนรายและวงเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรร
และควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. พิจารณาให้กู้ยืมในกลุ่มสังคมศาสตร์ (กลุ่ม ๑) และกลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒ - ๖) ไม่เกินจ านวนราย   
และวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

๓. ด าเนินการให้กู้ยืมได้ในหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ได้รับการรับรอง/รับทราบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น 

๔. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกจากสถานที่ตั้ง นิสิต นักศึกษาที่จะกู้ยืมได้ต้องศึกษา
ในสถานศึกษาที่ตั้งเฉพาะที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รับรอง/รับทราบแล้วเท่านั้น 

๕. ด าเนินการให้กู้ยืมเป็นไปตามคุณสมบัติการให้กู้ยืม ประกาศ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และระเบียบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเคร่งครัด 

๖. ต้องเป็นสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วครบ ๑ ปีการศึกษา 
๗. สถานศึกษาที่มีวิทยาเขตหรือหน่วยงานในความรับผิดชอบ เมื่อได้รับยอดจัดสรรแล้วให้ด าเนินการ   

แบ่งสรรจ านวนรายและวงเงินให้แก่วิทยาเขตหรือหน่วยงานในความรับผิดชอบ และแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ    
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองทราบภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือฝ่ายเลขานุการฯ       
จะได้บันทึกกรอบในระบบ e-Studentloan และกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติในระบบให้สถานศึกษา
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกองทุนฯ ต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔... 

 
 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ เรื่อง ผลการด าเนินการกรณีปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการหอพัก                          
และผู้ประกอบการร้านค้า และการให้บริการบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา ขอแจ้งผลการด าเนินการกรณีปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการหอพัก                         
และผู้ประกอบการร้านค้า และการให้บริการบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยพะเยา             
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการร้องเรียนแล้ว จึงพิจารณาให้ยุติเรื่อง พร้อมทั้งได้แจ้งให้ตัวแทนผู้ร้องเรียนทราบ         
เพ่ือน าข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยพะเยาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้รับทราบ ตลอดจนเพ่ือขจัดปัญหา     
ข้อขัดแย้งของผู้ประกอบการโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๕ เรื่อง ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมให้กับบุตรในการจองหอพัก

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา ขอแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมให้กับบุตร 
ในการจองหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา พิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่แล้ว ในชั้นนี้จึงให้ยุติเรื่องดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๖ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙        
จ านวน ๑๕๔ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๓๒๕,๗๐๖,๘๒๔.๖๓ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๑๗,๙๖๑,๑๙๕.๗๙ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๗... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๘... 
 
 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๘ 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 และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์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 ๙๙... 
 

 



-๓๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

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

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

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๑ (๒/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑ ขอความเห็ นชอบการมอบหมายความ

รับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข 
การมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ของรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย 
ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย           
ตามเกณฑ์ ใหม่  เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๖- 
 

๖.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา หมู่เรียนที่ 
๒๗ และหมู่เรียนที่ ๔๔ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา          

หมู่เรียนที่ ๒๗ และหมู่เรียนที่ ๔๔ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายภูมินทร์ นววิโรจน์  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๕๖๘ จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวธวัลรัตน ์ ฟองธิวงค ์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๒๐๕๑ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายชาคริยา   สุริยา  รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  ตัดเงินเดือน ๕%             
ของนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เป็นเวลาหนึ่งเดือน เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ นายชาคริยา  สุริยา 
รหัสนิสิต ๕๗๐๒๓๔๙๐ กรณี มหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขผลการศึกษา ซึ่งจะท าให้นิสิต                
มีสถานะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากผลการเรียน 

 
 

อยู่ ระหว่ างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์  ในการ         
ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตัดเงินเดือน ๕% 
ของนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๘๓๓๓๙ โขน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๓๓๓๙ โขน แก้ไขผลการศึกษา       

ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายธนกร ฟั่นพรม  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 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร์ จัดท าหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  จันทรข า เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๗- 
 

๔.๒.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี           
ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรี เกตุ  คงเจริญ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๖๑๓๒๒         
การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้  ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๖๑๓๒๒          

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ๒ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี ้
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 เป็นลายลักษณ์
อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

วิทยาลั ยการศึ กษา จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กเตื อน               
ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
ผศ.ดร.ภั ทรา  บุ รารักษ์  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียน
บทส าหรับสื่อกระจายเสียง 

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 “ให้ปรับเป็น
เงินจ านวน ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลาหนึ่งเดือน” 

๒. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียนบทส าหรับสื่อกระจาย
เสียง 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 

 
 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด   
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓.๓ กระท าความผิด
เป็นครั้งที่ ๓ จาก “ให้ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน” 
เป็น “ให้ปรับเป็นเงินจ านวน ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลา
หนึ่งเดือน” 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
ปรับ ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ เป็นเงินจ านวน ๕% ของเงินเดือน 
เป็นเวลา ๑ เดือน 

๔.๒.๔ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๘- 
 

๔.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี     
ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการ
ด าเนินชีวิต 

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

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวสุมิตตา  แย้มสุวรรณ  รหัสนิสิต๕๗๐๕๑๘๓๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นายศราวุฒิ ศรีวิไชย  รหัสนิสิต ๕๗๑๑๗๑๐๒  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นายกรรณ ธนะวงศ์  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 นางสาวทิพรัตน ์นามเมือง  รหัสนิสิต ๕๔๑๑๗๕๐๓  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 

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

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.จุมภฎ  สนิทธางกูร 

๔.๒.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษี
อากร 

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 าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษา         
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการขอทบทวน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๔.๒.๖ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๙- 
 

๔.๒.๖ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๔๒๑ ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๔๒๑ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
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 าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
ในการลงโทษภาคทัณฑ์ นายทัศนะ  ศรีปัตตา 

๔.๒.๗ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี            
ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๘๒๓๒๔ มลพิษน้ าและ       
การควบคุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สุชัญญา  ทองเครือ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๘๒๓๒๔ มลพิษน้ าและการควบคุม 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
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 าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.สุชัญญา  ทองเครือ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๑ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล 

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 แนวปฏิบัติ        
ในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา  พงษ์นิล เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๒ การสอบสวนข้อเท็จจริง... 
 

 



-๔๐- 
 

๔.๓.๒ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุม
สอบของนางสาววนาวัลย์  ปรากฏ 

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 แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาววนาวัลย์  ปรากฏ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติงานคุมสอบสาย 
ของนางสาวอรญา  อนุกูล 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวอรญา  อนุกูล กรรมการคุมสอบมา

ปฏิบัติงานคุมสอบสาย ในรายวิชา ๑๔๑๒๐๓ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม การสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวอรญา  อนุกูล ด้วยวาจา เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้ งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                   
ในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวอรญา  อนุกูล เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

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

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๘ ขออนุ มั ติ ปรั บปรุ งแก้ ไขช่ื อรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๗ เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี ้
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 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขออนุมัติ... 
 

 



-๔๑- 
 

๔.๙ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วย
กิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ส าข า วิ ช า วิ ศ วก ร รม เค รื่ อ งก ล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขจ านวนหน่วยกิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเกิดความผิดพลาด           
ในการจัดพิมพ์ ดังนี ้
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) 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์วิจัย
สัตว์ทดลอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง โดยไม่เพิ่ม 
อัตราบุคลากร 

ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างศูนย์วิจัย
สัตว์ทดลอง เรียบร้อยแล้ว และได้ท าการชะลอด้านอัตรา
บุคลากรไว้ก่อน 

๔.๑๒ ขอความเห็นชอบประเด็นการประเมิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้

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

๑.๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๓ ให้ยกเลิกการประเมินรองอธิการบดี/ผู้ ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์           
และผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 

๑.๔ ให้ประเมินอธิการบดี และคณบดี ตามเกณฑ์ในตัวบ่งช้ีของ CUTP QA ๒๕๕๘ : 
c.๘.๒ : (การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ) และ 
c.๙ : (ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน) 
ร่วมกันกับสัมภาษณ์ 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 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ากรอบและแนวทาง         
การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการ
ดังกล่าว ได้พิจารณาข้อบังคับการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งได้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๓ ขอความเห็นชอบ... 
 

 



-๔๒- 
 

๔.๑๓ ขอความเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผน
และการด าเนินงานตามแผน 

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

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกัน เพื่อใช้ในการประเมิน CUPT QA และประเมินผู้บริหาร และจัดส่งไปยัง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
เวียนแจ้งคู่มือการจัดท าแผนและการด าเนินงานตามแผน 
ให้ทุกหน่วยงานภายในทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ 
CUPT QA ๒๕๕๘ ในระดับคณะ 

 
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๓ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา    
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๔ (ร่าง) หลักสูตร... 
 

 



-๔๓- 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณากลั่ นกรองหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา             
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๕ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณากลั่ นกรองหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา             
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๖ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการ

วิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะกรรมการวิชาการที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ         
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร        
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๔๔- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี            
ดร.จิ ราพร  ไชยวงศ์สาย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๒๖๓๗๒ การประมวลผล
เสียงพูด 

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 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าหนังสือ      
ว่ากล่าวตักเตือน ดร.จิราพร  ไชยวงศ์สาย เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร พร้อมทั้งประสานแจ้ง
บุคลากรและประชาสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการยกระดับระบบสารสนเทศ      
เพื่ อการบริหารเทศบาลต าบลแม่กา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาล
ต าบลแม่กา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการยกระดับระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารเทศบาลต าบลแม่กา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวต่อไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ        
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการยกระดับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเทศบาล
ต าบลแม่กา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับเทศบาลต าบลแม่กา 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวศิริวรรณ  อินทรวิชัย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
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 าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณ ะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน             
นางสาวศิริวรรณ  อินทรวิชัย เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง เป็นลายลักษณ์

อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ ขออนุมัติ... 
 

 



-๔๕- 
 

๖.๑.๙ ขออนุมัติก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียน
นิสิตใหม่/เข้าหอพัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่/เข้าหอพัก 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
สอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) เนื่องจาก ฉบับที่ ๑ 
ไม่ได้ระบุอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ให้เสียงบันทึกข้อสอบและผู้คัดเลือกข้อสอบไว้ ท าให้คณะศิลปศาสตร์ มีข้อจ ากัด     
ในด้านการบันทึกเสียงข้อสอบส าหรับการทดสอบทักษะการฟังและการคัดเลือกข้อสอบเพ่ือการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน   
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และมีประสิทธิภาพในการทดสอบทักษะการฟังของนิสิตและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาข้อสอบที่มีมาตรฐาน   

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์    
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้
ทางด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์มาตรฐาน      
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม   
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หมวดวิชา      
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๔๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง เป็น ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์        
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง ถึงแก่กรรม ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

เดิม ใหม่ 
หมายเหต ุ

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จ านงค์* อ.ด.(ภาษาไทย) 

อ.ม.(ภาษาไทย) 
อ.บ.(ภาษาไทย) 

คงเดิม  

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล Ph.D. (Computational Linguistics) 
อ.ม.(ภาษาไทย) 
อ.บ.(ภาษาไทย) 

คงเดิม  

๓ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา ทรวงแสวง กศ.ด.(การอุดมศึกษา) 
กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ อ.ด.(ภาษาไทย) 
อ.ม.(ภาษาไทย) 
อ.บ.(ภาษาไทย) 

รองศาสตราจารย ์
ดร. วิชา ทรวงแสวง  

ถึงแก่กรรม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา* ปร.ด.(ภาษาไทย) 

กศ.ม.(ภาษาไทย) 
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

คงเดิม  

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย* ปร.ด.(ภาษาไทย) 
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

คงเดิม  

หมายเหต ุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง เป็น ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ 
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง ถึงแก่กรรม ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 
 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๒๓๐๘ ระบบทางเดินอาหาร ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง   

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๒๒๓๐๘ ระบบทางเดินอาหาร ๒          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

๑. นายภูดิศ เขียวสิงห์ รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๐๗  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C 
๒. นางสาวรัชนีกร จ าเริญทรัพย์ไพศาล  รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๑๘  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C 
๓. นางสาวสิริวรา วรามิตร  รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๒๙  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น C 
๔. นางสาวสุทธิดา จตุจินดา  รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๓๐  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๕. นางสาวสุธินี เมืองสุวรรณ  รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๔๑  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น D+ 
๖. นางสาวอภิชญา ปิงสุแสน  รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๕๒  จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 

 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง    

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๒๓๐๘ ระบบทางเดินอาหาร ๒ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์   
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๒๓๐๘ ระบบทางเดินอาหาร ๒ 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายภูดิศ เขียวสิงห์  รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๐๗  จากเดิม C แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นางสาวรัชนีกร จ าเริญทรัพย์ไพศาล รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๑๘  จากเดิม C แก้ไขเป็น C 
๑.๓ นางสาวสิริวรา วรามิตร รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๒๙  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น C 
๑.๔ นางสาวสุทธิดา จตุจินดา รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๓๐  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 
๑.๕ นางสาวสุธินี เมืองสุวรรณ รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๔๑  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น D+ 
๑.๖ นางสาวอภิชญา ปิงสุแสน รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๕๒  จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง เป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ .๑.๕... 
 
 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Sungkyul University 
และ University of Phayao  

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๙๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Sungkyul University และ University of Phayao 
โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจาก 
Sungkyul University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงได้ผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร      
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ แล้ว   

   กองบริการการศึกษา จึงขอพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง Sungkyul University และ University of Phayao รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Sungkyul University และ University of Phayao ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Sungkyul University และ University of Phayao  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ประเด็นการประชุม ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย มาประชุมเพ่ือพิจารณา               
ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพะเยา                    
พิจารณาในประเด็นที่เสนอแนะ ดังนี้   

๑. ประเด็นที่ ๑ : การเปรียบเทียบข้อบังคับ ข้อที่ ๑๓ หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. ประเด็นที่ ๒ : การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการกอง 
๓. ประเด็นที่ ๓ : การเทียบค่าคะแนนการประเมินระหว่างระบบเดิม (คะแนน ๕) และระบบใหม่ตามเกณฑ์ 

CUPT QA (แบ่งเป็น ๗ ระดับ) 
ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้สรุปประเด็นดังกล่าว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาประเด็นการประชุม ข้อเสนอแนะ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
ประเด็นการประชุม ข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
 

มติ ที่ประชุม... 
 
 



-๕๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ านวน ๔ ท่าน คือ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์  ทองช่วย 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศินันท์  พันธ์สุวรรณ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล มารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๒.๑.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ รายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ “ม.พะเยา เกมส์” ดังนี้ 

๑) จัดการแข่งขันกีฬา รอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
๒) พิธีเปิด – งานเลี้ยงขอบคุณ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓) แบ่งสี ออกเป็น ๕ สี คือ สีแดง สีม่วง สีเขียว สีฟ้า และสีชมพู 
๔) ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๑๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา เซปักตระกร้อ 

เทนนิส แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล หมากกระดาน บาสเกตบอล สนุกเกอร์-บิลเลียด เทเบิลเทนนิส 
ครอสเวิร์ด และจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการ... 
 
 



-๕๑- 
 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัด สกอ. ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้ 
๑) ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๒) พิธีปิดการแข่งขัน (พิธีรับมอบธง) 

  มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเตรียมการแสดงในพิธีรับมอบธง เพ่ือรับเป็นเจ้าภาพกีฬา สกอ. 
ครั้งที่ ๓๖ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยท่านอธิการบดี เป็นผู้รับมอบธง ในนามมหาวิทยาลัยพะเยา                     
และมีนิสิต บุคลากร จ านวน ๖๐ คน เข้าร่วมการแสดงในพิธีปิด ในการรับเป็นเจ้าภาพ กีฬา สกอ. 
ครั้งที่ ๓๖ พร้อมจัดการแสดงชุด “ฝากฟ้ามาให้ยิน ชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา” 

๖.๒.๒.๓ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัด สกอ. ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๖๐ 
“พะเยาเกมส์” ดังนี้ 
๑) การศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อม 

จัดท าโครงการศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัด สกอ. 
ครั้งที่ ๓๕ เพ่ือเข้าศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อม ในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
และช่วงวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๒) ด าเนินการประสานงาน กับ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยวาจา 
๓) การเตรียมนักกีฬา 

  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน และเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๖๐ 
“พะเยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔) ส ารวจสภาพสนามกีฬา 
๔.๑ สภาพพร้อมใช้งาน จ านวน ๕ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ลีลาศ แอโรบิก ครอสเวิร์ด จักรยานเพ่ือสุขภาพ 

และหมากกระดาน 
๔.๒ สภาพพร้อมใช้งาน และต้องปรับปรุง จ านวน ๑๑ ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอลชายหาด 
ฟุตซอล เทควันโด และว่ายน้ า 

๔.๓ ขอใช้หน่วยงานภายนอก จ านวน ๓ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล และโบว์ลิ่ง 
๕) การเตรียมความพร้อมด้านกรรมการผู้ตัดสิน 

  มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับ สมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โรมแรมที่ พัก/
ร้านอาหาร/พยาบาล/รปภ./การบริการ ภายในมหาวิทยาลัย/โปรแกรมทัวร์ ภายในจังหวัดพะเยา 

 
๖.๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ วีดิทัศน์สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้น าชุมชนในเขตต าบลแม่กา 
๑๘ หมู่บ้าน” 

๖.๒.๓.๒ รายงานกิจกรรม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้น าชุมชนในเขตต าบลแม่กา ๑๘ หมู่บ้าน” ดังนี้ 
๑) การชมเชยและชื่นชม 
๒) ข้อร้องเรียนและประเด็นปัญหา 
๓) ความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกัน 

 
 
 
 

๖.๒.๔ ผู้อ านวยการ... 
 
 



-๕๒- 
 

๖.๒.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๔.๑ รายงานการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา ได้ขอให้ผู้รับผิดชอบวารสารของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒ เล่ม ท าการประเมินตนเอง            
ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังรายละเอียดดังนี้ 
๑) วารสารนเรศวรพะเยา ประเมินได้ ๑๘ คะแนน 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ ๑ (๘๐%) 
๒) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเมินได้ ๑๔ คะแนน  

ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ ๑ (๔๐% - ๗๙%) 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (CUPT QA Committee) ในการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 
 


