
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐๗ (๘/๒๕๕๙) 

วันพฤหัสบดีที ่๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) แทน 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล) แทน  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.น  าเงิน  จันทรมณี) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์)    
 ๑๖. คณบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
  (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๔. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 ๖. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๙. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๑๑. นางมนธิรา  กันธะค า  หัวหน้างานธุรการ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. นางวรรณิภา  เหล็กสิงห์ หัวหน้างานการเงินจ่าย 
๑๓. นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นางสาวพิมพ์ผกา  แก้วสา นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๖. นายอดสิร  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี  
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๒ ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) และรองศาสตราจารย์                 
ดร.ชาลี  ทองเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  

๒. ขอแสดงความยินดีกับคณาอาจารย์และนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร และได้รับรางวัลส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา  กรณีกลุ่มนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ครั งที่ ๑๐ (ประเภทมวลเบาประสิทธิภาพสูง) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   

๓. ก าหนดโครงการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๖ ปี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙           
โดยเริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานประดิษฐานพระนาคปรก ส.ธ. มหาวิทยาลัยพะเยา และห้องศรีเมือง
อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการประสานขอฝนหลวงกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
๕. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา จะรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั งสิ น 

ไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ คน 
๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดท าระบบให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง ทั งนี  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง 
ยกเว้นสาขาวิชาที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ต้องมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน  เวลาและสถานที ่           
ทีม่หาวิทยาลัยพะเยาก าหนด  

 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั น  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๑๐๖ (๗/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและนวัตกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและนวัตกรรม เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่จะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน ยังมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั งนี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตรดังกล่าว ตามแผนในปี ๒๕๖๐           
ออกไปจนกว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัตชิะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
การจัดการวิศวกรรมและนวัตกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การขออนุมัตชิะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและนวัตกรรม 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๕- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

และนวัตกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์        
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากยังขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน     
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั น คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร                                  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปอย่างไม่มีก าหนด  

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์            
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การขออนุมัติชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการชะลอการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา              
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับตัดสินใจการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา               
ตลอดจนประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา นั น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                    
ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี ๒ 

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

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ               
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏ             
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                    
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ   
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒   

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ ดังนี  
๒.๑ ข้อที่ ๙.๑ (๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตเรียนดี  

จาก เป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั น ๆ 
  เป็น  เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.๒ ข้อ ๙.๒ (๑) ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จาก เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษานั น ๆ  และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน 

หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน 
เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน หรือครอบครัว

ประสบปัญหาด้านการเงิน   
๒.๓ เพ่ิมเติม โดยให้น าข้อความจากประกาศเรื่องเดิม ในข้อที่ ๙.๑ (๒) , ๙.๑ (๓) และ ๙.๒ (๒) , ๙.๒ (๓) 

ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  และวิธีการจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒   

๓. มอบกองกิจการนิสิตพิจารณาเกี่ยวกับความประพฤติและเกรดเฉลี่ยส าหรับทุนนิสิตเรียนดี                
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(ระดับ Early Stage) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                    
ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (ระดับ Early Stage) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริม              
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระดับ Early Stage)       
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                    
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี               
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระดับ Early Stage) ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัต ิ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระดับ Early Stage) 
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 
สรุปเรื่อง 
  กรมบัญชีกลาง ขอส่งส าเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๑.๔/ว๑๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพ่ือให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
โดยเฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของทางราชการ                       
และสถานพยาบาลได้จ่ายยาเพ่ือให้ผู้ป่วยน ากลับมาใช้ที่บ้านในวันที่ออกจากสถานพยาบาล หากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้ป่วย              
ไม่สมบูรณ์ สถานพยาบาลจะไม่สามารถส่งเบิกค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางได้ ซึ่งสถานพยาบาล
จะเรียกเก็บเงินค่ายากลับบ้านจากผู้ป่วยและออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วย โดยในกรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิสามารถน าใบเสร็จรับเงิน           
(ผู้ป่วยนอก) ยื่นขอใช้สิทธิเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย       
ครั้งที่ ๘ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐      
ของโครงการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการทั งหมด (เงินรับฝาก – โครงการประชุมวิชาการฯ) ซึ่งมีจ านวนผู้ลงทะเบียนประมาณ ๗๐๐ ท่าน                      
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั งนี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี 

รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการประชุมชี แจงแนวทางการจัดท า                              
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี รอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บัญชาการ
จังหวัดพะเยา ชั น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีการชี แจงแนวทางการจัดท าแผนฯ จากทีมบูรณาการกลาง           
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงาน เพื่อรายงานผลส าเร็จ
ของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงาน เพ่ือรายงาน  
ผลส าเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งสถานภาพ        
การด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และข้อก าหนดในการก ากับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ใช้จ่ายงบประมาณวิจัย ทั งนี  เพ่ือให้การก ากับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการวิจัยเป็นไป                  
ตามเป้าหมาย วช. ได้ตรวจสอบโครงการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ในระบบ     
NRMS Ongoing & monitoring และพบว่ามีแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ที่ยังไม่มีการรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕       
ในการนี  วช. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดนักวิจัยในหน่วยงานด าเนินการรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย                    
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ในระบบ NRMS Ongoing & monitoring โดยด่วน อนึ่ง เมื่อนักวิจัยรายงานผลส าเร็จของงานวิจัยแล้ว         
ขอความร่วมมือน าส่งข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวิจัยในระบบ NRMS Research Evaluation โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบ NRMS จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th เพ่ือ วช. จะเร่งน าข้อมูลมาสรุปประสิทธิภาพประสิทธิผล           
การด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ส่งให้ส านักงบประมาณประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอแจ้งการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา กรณี กลุ่มนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์    
ชั นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั งที่ ๑๐ (ประเภทคอนกรีตมวลเบาประสิทธิภาพสูง)    
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ทั งนี  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ได้รับ       
เงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับเงินการเบิกเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น
ด้านกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประกอบไปด้วยนิสิตจ านวน              
๔ ราย และอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน ๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

 
 
 

 
 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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 ครั งที่ ๙๙... 
 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวธรณ์ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓   
การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 

มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
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 าความผิดครั งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ
ไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษ
ภาคทัณฑ ์นางสาวธรณ์ธนนันท ์ ไชยวงค์ษา 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 ครั งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   

ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ์  อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียน
บทส าหรับสื่อกระจายเสียง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ          

กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓.๓ 
กระท าความผิดเป็นครั งที่ 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 

 

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

 ๓. มอบคณะวิทยาการจัดการ... 
 

 



-๑๒- 
 

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

๔. อนุมัติให้ใช้บทลงโทษที่ปรับแก้ไข กรณีกระท าความผิดครั งที่ ๓ กับผู้ที่ถูกลงโทษเป็นครั งที่ ๓ 
ในการประชุมครั งที่ผ่านมา 

 
๔.๒.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายวิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
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 าความผิดครั งที่ ๒ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษา         
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการประสาน
กองบริการการศึกษา เพื่อขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

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

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

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

 

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

 

 - ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๕... 
 

 



-๑๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๕ (๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ขอความเห็นชอบการมอบหมาย          

ความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข ข้อ ๕ ด้านการบริหาร  

จาก  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็น  - แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
  รับผิดชอบโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  - แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 รับผิดชอบโดย รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา           
ได้ด าเนินการปรับแก้ไขความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี ผศ. ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๒๑ การเขียน
บทส าหรับสื่อกระจายเสียง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
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 าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน   
ผศ.ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์

๔.๒.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี นายทศพล  คุ้มสุวรรณ อาจารย์
ประจ ารายวิ ชา ๑๒๕๓๑๒ การ
บริหารงานประชาสัมพันธ ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. อนุมัติให้ นายทศพล  คุ้มสุวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า   

ในรายวิชา ๑๒๕๓๑๒ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายทศพล  คุ้มสุวรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร 

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

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน   
นายทศพล  คุ้มสุวรรณ 

                     ๔.๖ ขอหารือ... 
 

 



-๑๔- 
 

๔.๖ ขอหารือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
รายวิชาวิทยานิพนธ ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์             
มีการวัดและประเมินผล รายวิชา ๑๘๒๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายวิชา ๑๘๔๕๑๒ วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต ในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เป็นค่าระดับขั น A- F 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ
คัดเลือกนิสิต เพื่ อรับรางวัลนิสิต
เกียรติยศ พ.ศ. ... 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิต         

เพื่อรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง     

การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ 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 
 

กองกิ จการนิสิ ต  ได้ ด า เนินการน า  (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก
นิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตเกียรติยศ พ.ศ. ... เสนออธิการบดี 
ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน 
คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุน
เงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน              

คืนเงิน และการติดตามเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการขอยืมเงิน คืนเงิน และการติดตาม
เงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างกองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

    ๔.๗.๖ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๕- 
 

๔.๗.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหมวดวิชาและเนื อหาสาระ         
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
ฉบับที่ ๔ 
 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื อหาสาระการสอบ

ประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที ่๔ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่ าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหมวดวิชาและเนื อหาสาระ         
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๔ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ ขออนุ มั ติ หลั ก เกณฑ์ การ ให้ ทุ น
สนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณทั งสิ น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา           
ได้ด าเนินการน าหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดท าเป็น
ประกาศ เรียบร้อยแล้ว    
 

๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/
ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

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

ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย               

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ Strategy wheel และ
ค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ตาม
เกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

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

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๖- 
 

๔.๑๒ ขออนุ มั ติ โครงสร้ างการบริ หาร                 
ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบโครงสร้างการบริหาร ตามมาตรา ๗ (๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขโครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

จาก ** หน่วยงานที่มีหัวหน้างานเทียบเท่ากอง 
เป็น ** หน่วยงานที่มีหัวหน้างานเทียบเท่างาน 

๓. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการปรับแก้ไขโครงสร้างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า             
(ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๒๒๓๐๘ ระบบทางเดินอาหาร ๒ 

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

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๖ ราย ดังนี  
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 นางสาวสุธิน ี เมืองสุวรรณ รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๔๑  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น D+ 
๑.๖ นางสาวอภิชญา ปิงสุแสน รหัสนิสิต ๕๖๐๕๐๑๕๒  จากเดิม C แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง เป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต 
จ านวน ๖ ราย และได้จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน   
แพทย์หญิง ณัฎฐินี  นันทาทอง เรียบร้อยแล้ว 

    ๖.๑.๖ ประเด็นการประชุม... 
 

 



-๑๗- 
 

๖.๑.๖ ประเด็นการประชุม ข้อเสนอแนะ 
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การประ เมิ น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน าประเด็นการประชุม ข้อเสนอแนะ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนดหรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๑๐๒ (๓/๒๕๕๙)               
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั น 

  บัดนี  กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมหารือเพ่ือปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
จึงขออนุมัติ ดังนี  

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดหรือ
ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. ขออนุมัติล้างมลทินผู้ที่ถูกลงโทษ ในการกระท าความผิด ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อนวันที่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จะมีผลใช้บังคับ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี  

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. อนุมัติให้ล้างมลทินผู้ที่ถูกลงโทษ ในการกระท าความผิด ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อนวันที่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จะมีผลใช้บังคับ 

 
 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนดหรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. อนุมัติให้ล้างมลทินให้อาจารย์ผู้ถูกลงโทษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกระท า
ความผิดก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และให้นับการกระท าความผิดตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตั งแต่วันที่อธิการบดีลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๔๐๙ การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอ่ืน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๒๓๐๔๐๙ การระงับข้อพิพาท        
โดยทางเลือกอ่ืน (Alternative Dispute Resolution) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาล่าช้า       
เป็นครั งแรก 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 ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติให้ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า             
ในรายวิชา ๒๓๐๔๐๙ การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอ่ืน (Alternative Dispute Resolution) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.วิมลเลขา  ศิริชัยราวรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง   
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. อนุมัติให้ล้างมลทินในการกระท าความผิดของ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล        
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตามประกาศ โดยอนุโลม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั งที่ ๔๐      
ณ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๘ ชนิดกีฬา 
โดยผลการแข่งขันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเหรียญทอง ๑ เหรียญ เหรียญเงิน ๔ เหรียญ เหรียญทองแดง 
๗ เหรียญ ในการนี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัล               
ในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗    
ในข้อ ๔.๒ นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและ หรือการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับประเทศ โดยอนุโลม และขออนุมัติ    
เบิกเงินรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ 
ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)     
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ รายการค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ    
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั น 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา                
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗      
และขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตามประกาศ โดยอนุโลม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม              
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตามประกาศ           
โดยอนุโลม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ และอนุมัติเบิกเงินรางวัลตามประกาศ เป็นจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
โดยอนุโลม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา                 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดกรอบเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                  
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน และระดับคณะ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน เพ่ือเป็นแนวทาง           
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นั น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี  

๑. การประเมินระดับหลักสูตร 
๑.๑ หลักสูตรที่มีก าหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(ส าหรับหลักสูตรครบรอบการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หรือ
ก่อนหน้านั น) 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินแบบมีการลงพื นที่และเต็มรูปแบบ       
โดยก าหนดแนวทางพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย 
 ๑.๑.๑ ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ นบัญชีผู้ประเมิน
ระบบ AUN QA ของ ทปอ. และแนะน าว่าควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเคยมีประสบการณ์ในสาขาวิชา        
ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน หรือเคยด ารงต าแหน่งคณบดีหรือรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการในอนาคตหรือปัจจุบัน 
 ๑.๑.๒ กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย ๑ ท่าน แต่อยู่ภายนอกคณะ      
ที่รับการประเมิน และขึ นบัญชีผู้ประเมินระบบ AUN QA ของ ทปอ. 
๑.๒ หลักสูตรที่ไม่มีก าหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรในรอบปีการศึกษา      
๒๕๕๘ (ส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรตั งแต่ปี ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป) 
 ๑.๒.๑ จัดท า CAR โดยพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ จ านวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย 
 - ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ ส่วนผู้ประเมินอีก ๑ ท่าน เป็นผู้ประเมิน
จากภายนอกหลักสูตร 
 - ผู้ประเมินทุกท่านต้องเป็นหรือเคยเป็นเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และมีรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๑.๒.๒ หรืออย่างน้อยให้จัดท า SAR และสอบทานโดยผู้บริหารระดับคณะ 
๑.๓ ให้คณะและวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั งคณะกรรมการฯ 

๒. การประเมินระดับคณะ 
๒.๑ คณะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๑ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ จ านวน ๑ ท่าน เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่ขึ นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA ของ ทปอ. และแนะน าว่าควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเคยมี
ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน หรือเคยด ารงต าแหน่ง
คณบดีในอดีตหรือและผู้ที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
 
 ๒.๑.๒ ผู้ประเมิน... 

 
 



-๒๒- 
 

 ๒.๑.๒ ผู้ประเมินที่มาจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA  ของ ทปอ.     
อีกจ านวน ๑ ท่าน เป็นกรรมการ 
 ๒.๑.๓ ผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย (ภายนอกคณะ) ที่ขึ นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA  ของ ทปอ.     
อีกจ านวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ 
๒.๒ ให้คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั งคณะกรรมการฯ 

  อนึ่ง กรอบเวลาการประเมินระดับหลักสูตรดังที่กล่าวข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปีปัจจุบัน ซึ่ง ทปอ. เพิ่งมีการพัฒนาผู้ประเมิน AUN QA เป็นปีแรก รวมทั้งสอดคล้องกับการเปิด – ปิดการเรียนการสอน  
ของแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนตามบริบท
และความจ าเป็นแต่อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับคู่มือ CUPT QA ๒๕๕๘ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ไปปฏิบัติงาน ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีอุ่ทยานวิทยาศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย        
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสนับสนุนภาคเอกชนตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 
Thailand ๔.๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ           
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นั น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน              
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ ศึกษารายละเอียดข้อมูลด้านกฎหมายของหมวด ๔ ค่าตอบแทนและประสิทธิภาพ 

ในข้อ ๑๔ ค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานภาคเอกชน ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน

ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือติดตามและหาแนวทาง                          
การแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพจากผลการเรียน เมื่อวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙               
ณ โรงแรมสุริวงศ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและหาแนวทางลดอัตราการออกกลางคัน              
(Drop - Out) ของนิสิต นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพ  
จากผลการเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
มาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะพ้นสภาพจากผลการเรียนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา กรณี นิสิตมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพการเรียนของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ก าหนดค่าเป้าหมาย (ร้อยละของบัณฑิต Dropout) ส่งไปยังกองบริการการศึกษา 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือรวบรวมและสรุปข้อมูลดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีก่องการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษ    
เพ่ือบรรจุและแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้ผลภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุและแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ                   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุและแต่งตั งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี  
๒.๑ ปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย (Level ๑) 
๒.๒ ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย (Level ๒) 

๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๔/๒๕๕๙               
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะศิลปะศาสตร์ปรับแก้ไข    
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ   
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๘... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตสาขาวิชาการประมง รหัส ๕๗ เท่านั น โดยจะเริ่มใช้แผนการศึกษา        
ที่ขออนุมัติปรับ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ดังนี  

๑. ขอย้ายรายวิชาเอกเลือก (รหัสวิชา ๒๐๑xxx) จากชั นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย มาเรียนในชั นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒. ขอย้ายรายวิชาเลือกเสรี (รหัสวิชา xxxxxx) จากชั นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย มาเรียนในชั นปีที่ ๒   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๓. ขอย้ายรายวิชา ๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน จากชั นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน มาเรียนในชั นปีที่ ๓         
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการประมง ชั นปีที่ ๒ ยังคงสถานภาพการเป็นนิสิต (มีผลการเรียนเกินกว่า ๑.๗๕) 
และมีโอกาสส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ ทั งนี  จะใช้กับนิสิตรหัส ๕๗ เท่านั น   

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตสาขาวิชาการประมง รหัส ๕๗ เท่านั น โดยจะเริ่มใช้แผนการศึกษา        
ที่ขออนุมัติปรับ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
การขออนุมัตปิรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตสาขาวิชา   
การประมง รหัส ๕๗ เท่านั น โดยจะเริ่มใช้แผนการศึกษาที่ขออนุมัติปรับในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตสาขาวิชาการประมง รหัส ๕๗ เท่านั น โดยเริ่มใช้แผนการศึกษาดังกล่าว   
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการประมง ชั นปีที่ ๒ 
ยังคงสถานภาพการเป็นนิสิต (มีผลการเรียนเกินกว่า ๑.๗๕) และมีโอกาสส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 
 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง ขอหารือเรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองคลัง ได้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา    
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน    
และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นั น 

  กองคลัง จึงขอหารือเรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ข้อหารือเรื่องการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังนี  

๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ข้อ ๗ ค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๗.๙ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ดังนี  
จาก ๑. ส าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

๒. ในกรณีที่จัดโครงการในจังหวัดต่อไปนี  กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต   
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และสถานที่เอกชน 

เป็น ๑. การจัดอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒.  การประชุม อบรม สัมมนานอกมหาวิทยาลัย และสถานที่เอกชน 

๒.๒ บัญชีหมายเลข ๓ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ปรับแก้ไขและเพ่ิมเติม ดังนี  
ข้อ ๒ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ

กอง ผู้อ านวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าเลขานุการคณะ
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
จาก  กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 

กรณีพักคู่     ๘๕๐ บาท 
เป็น กรณีพักเดี่ยว  ๒,๐๐๐ บาท 

กรณีพักคู่  ๑,๒๐๐ บาท 
ข้อ ๓  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน รองผู้อ านวยการศูนย์ พนักงานสายวิชาการ          

ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
- กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
- กรณีพักคู่  ๑,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๔ พนักงานสายบริการ... 
 
 



-๒๗- 
 

ข้อ ๔ พนักงานสายบริการที่ด ารงต าแหน่งช านาญการและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท อัตราตามที่จ่ายจริง 
- กรณีพักเดี่ยว  ๑,๗๐๐ บาท 
- กรณีพักคู่  ๑,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๕ อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากภายนอก
มหาวิทยาลัย อัตราเบิกจ่ายตามจริง  

หมายเหตุ ข้อ ๔ : ทั งนี ขึ นอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน  
๓. มอบกองคลังน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐ เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
พลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  

จาก  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
  Master of Science Program in Energy Management and Smart Grid Technology  
เป็น  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

 Master of Science Program in Energy Management and Smart Grid Technology 
   เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานราชบัณฑิตยสภา โดยที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
เห็นควรให้เขียนทับศัพท์ค าว่า “Smart Grid Technology” เป็น “สมาร์ตกริดเทคโนโลยี”  

   และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 
เดิม ใหม ่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ  
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ             
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน

และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี  
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
 Master of Science Program in Energy Management and Smart Gried Technology 
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

 Master of Science Program in Energy Management and Smart Gried Technology 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑ เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  

จาก  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด
Doctor of Philosophy in Program in Energy Management and Smart Grid Technology  

เป็น  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
Doctor of Philosophy in Program in Energy Management and Smart Grid Technology 

เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักงานราชบัณฑิตยสภา โดยที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
เห็นควรให้เขียนทับศัพท์ค าว่า “Smart Grid Technology” เป็น “สมาร์ตกริดเทคโนโลยี”  

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 
เดิม ใหม ่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ  
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการพลั งงานและ             
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี  
จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
 Doctor of Philosophy Program in Energy Management and Smart Gried Technology 
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

 Doctor of Philosophy Program in Energy Management and Smart Gried Technology 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒ เรื่อง  การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี  

๑. ถอนรายชื่อ ดร.กฤตชญา  อิสกุล ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๒. ถอนรายชื่อ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 
ท่ี 

เดิม  
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

ใหม่  
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) หมายเหต ุ

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร * Ph.D. (Bioregulation in Renewable Energy)  

วท.ม. (ฟิสกิส)์ 
กศ.บ. (ฟสิิกส์) 

 
คงเดิม  

๒. ผศ. ดร.วัชระ วงต์ปัญโญ * วท.ด. (พลังงานทดแทน)  
วท.ม. (พลงังานทดแทน)  
วท.บ. (ฟสิิกส)์ 

คงเดิม 
 

๓. ดร.กฤตชญา อิสกลุ Dr.sc.agr. (Agricultural Scienc)                                                                                                                                                                      
วท.ม. (ชีววิทยา)   
วท.บ. (ชีววิทยา) 

- - 
ดร.กฤตชญา อิสกลุ  

ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

๔. ดร.บญุวัฒน์ วิจารณ์พล * Ph.D. (Agricultural and Environmental Engineering) 
Ms.Agr (Agricultural and Environmental Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

คงเดิม 
 

๕. ดร.สปุรีดา หอมกลิ่น 
 

วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดล้อม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

- - 
ดร.สปุรีดา หอมกลิ่น 

ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

   หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี  
๑.๑ ถอนรายชื่อ ดร.กฤตชญา  อิสกุล ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑.๒ ถอนรายชื่อ ดร.สุปรีดา  หอมกลิ่น ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓... 
 
 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๓ เรื่อง  การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี  

๑. ถอนรายชื่อ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๒. ถอนรายชื่อ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 
  

ท่ี 
เดิม  

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 
ใหม่  

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑. รศ. ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร * Ph.D. (Bioregulation in Renewable Energy)  
วท.ม. (ฟิสกิส)์ 
กศ.บ. (ฟสิิกส์) 

คงเดิม 
 

๒. ผศ. ดร.วัชระ วงต์ปัญโญ * วท.ด. (พลังงานทดแทน)  
วท.ม. (พลงังานทดแทน)  
วท.บ. (ฟสิิกส)์ 

คงเดิม 
 

๓. ดร.บญุวัฒน์ วิจารณ์พล * Ph.D. (Agricultural and Environmental Engineering) 
Ms.Agr (Agricultural and Environmental Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

คงเดิม 
 

๔. ดร.สลุักษณ์ สุมิตสวรรค์ Ph.D. (Environmental Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

- - 
ดร.สลุักษณ์ สุมิตสวรรค์ ย้ายไปเป็น อาจารย์

ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม) 

๕. ดร.สปุรีดา หอมกลิ่น วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดล้อม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

- - 
ดร.สปุรีดา หอมกลิ่น ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

  หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                   
การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี  
๑.๑ ถอนรายชื่อ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค ์ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ ถอนรายชื่อ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ออก เนื่องจาก ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๔... 
 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๔ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่มมือ Consortium Agreement (DESCA Horizon  
๒๐๒๐ Model) Version ๑.๑ May ๒๐๑๔ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง BILATERAL 
AGREEMENT (PRIGeoC Grant Agreement number (๖๘๙๘๕๗ H๒๐๒๐-
MSCS-RISE-๒๐๑๕) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ ต าแหน่งอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมและแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านงานวิจัย
เกี่ยวกับจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (Geopolymer Concrete) ร่วมกับ ๖ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ University of Plymouth     
(ประเทศอังกฤษ), Liverpool John Moores University (ประเทศอังกฤษ), National Technical University of Athens 
(ประเทศกรีซ), Tsinghua University (สาธารณรัฐประชาชนจีน), Central Research Institute of Building and Construction Co.      
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และ University Malaysia Perlis (ประเทศมาเลเซีย) โดยข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนจากคณะกรรมการยุโรป (European Commission) ผ่านแหล่งทุน Marie Sklodowska – Curie Actions 
ภายใต้โครงการชื่อ “Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Call : H๒๐๒๐ – MSCA – RISE – ๒๐๑๕” โดยมี Professor                
Long – yuan Li อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลและวิศวกรรมศาสตร์ (School of 
Marine Science and Engineering), University of Plymouth ประเทศอังกฤษ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ทั งนี  โครงการดังกล่าว         
ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการฯ และอยู่ในขั นตอนของการลงนามภายใต้บันทึกข้อตกลง         
ความร่วมมือโครงการดังกล่าว นั น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี  
๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ดังนี  

๑.๑  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง Consortium Agreement (DESCA Horizon ๒๐๒๐ Model) Version ๑.๑ 
May ๒๐๑๔ 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง BILATERAL AGREEMENT (PRIGeoC Grant  Agreement number ๖๘๙๘๕๗ 
H๒๐๒๐-MSCS-RISE-๒๐๑๕) 

๒. อนุมัติด าเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้บัญชีโครงการชื่อ “PRIGeoC Unipho” เลขบัญชี ๘๙๑-๒๔๓๕๙๕-๙ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั งแต่วันที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (รวมเวลา ๔ ปี) โดยการด าเนินงานตามโครงการ          
ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เป็นผู้มีอ านาจการบริหารจัดการโครงการแต่เพียงผู้เดียว
ตามหนังสือรับรองอ านาจการบริหารจัดการโครงการจากแหล่งทุน 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี   

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ดังนี  
๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง Consortium Agreement (DESCA Horizon ๒๐๒๐ Model) Version ๑.๑ 

May ๒๐๑๔ 
๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง BILATERAL AGREEMENT (PRIGeoC Grant  Agreement number ๖๘๙๘๕๗ 

H๒๐๒๐-MSCS-RISE-๒๐๑๕) 
๒. อนุมัติด าเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้บัญชีโครงการชื่อ “PRIGeoC Unipho” เลขบัญชี ๘๙๑-๒๔๓๕๙๕-๙    

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการตั งแต่วันที่  
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (รวมเวลา ๔ ปี) โดยการด าเนินงานตามโครงการ          
ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เป็นผู้มีอ านาจการบริหารจัดการโครงการแต่เพียงผู้เดียว
ตามหนังสือรับรองอ านาจการบริหารจัดการโครงการจากแหล่งทุน 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Consortium Agreement (DESCA Horizon ๒๐๒๐ 
Model) Version ๑.๑ May ๒๐๑๔ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง BILATERAL AGREEMENT (PRIGeoC 
Grant Agreement number (๖๘๙๘๕๗ H๒๐๒๐-MSCS-RISE-๒๐๑๕) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ครั งที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว จ านวนทั งสิ น ๔๘๕ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๓.๒.๑ เชิญชวนคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมการจัดโครงการ ๑ หน่วยงาน ๑ ฝายชะลอน  า 
เทิดพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พื นที่บริเวณป่าต้นน  า
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ มีความชุ่มชื่นในพื นที่บริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา และเพ่ือสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั งนี  มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการจัดท าฝายกั นน  าจ านวนทั งสิ น ๗๐ ฝาย 
ซึ่งมีโครงการน าร่องในการจัดท าฝ่ายกั นน  า จ านวน ๒๐ ฝาย โดยก าหนดให้รับผิดชอบคณะละ ๑ ฝาย 
กอง/ศูนย์ รับผิดชอบ ๓ หน่วยงานต่อ ๑ ฝาย และหมู่บ้านโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา รับผิดชอบ ๓ ฝาย ต่อไป 

๖.๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการกักเก็บน  าส าหรับการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีแหล่งน  าส าหรับผลิตน  าประปา จ านวนทั งสิ น ๓ แหล่ง คือ อ่างนาปอย อ่างเก็บน  า ๑ และอ่างเก็บน  า ๒ 
ซึ่งสามารถส ารองน  าส าหรับผลิตน  าประปา ได้วันละ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

 
 
 
 
 

๖.๓.๓ ผู้อ านวยการบริหารงานวจิัย... 
 
 



-๓๓- 
 

๖.๓.๓ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๓.๓.๑ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกองบริหารงานวิจัย

และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส ารวจข้อมูลดังกล่าว เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระหว่าเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๒ รายงานการชะลอการรับงานที่เข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
กระท าการเข้าข่ายความผิดตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒          
ทั งนี  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาชิกและสมาคม
ทางวิชาชีพวิศวกรรมว่าสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบันการศึกษา ซึ่งมิได้เป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ได้มีการให้บริการวิชาการอันเข้าเครือข่าย
เป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
กฎกระทรวงก าหนดสาขาวชิาวศิวกรรมและวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีประเด็น
ทางกฎหมายส าคัญ สภาวิศวกรจึงได้เสนอข้อหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือรับการพิจารณาวินิจฉัย
ให้เกิดความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงาน และขอความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งไปยังสถาบันการศึกษาเพ่ือชะลอการรับงานที่เข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๓ รายงานประเด็นนักวิจัยท าผิดสัญญารับทุน โดยปัจจุบันนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย มีภารกิจมาก จนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญารับทุน 
ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวนักวิจัยและมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยความสามารถของผู้บริหาร 
ในระดับคณะที่ช่วยติดตามการด าเนินงานและให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยในสังกัด จึงท าให้กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นนักวิจัยท าผิดสัญญารับทุนดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๓.๔ รายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีคณะ         
ที่จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้  จ านวน ๑๓ คณะ และจ านวน ๒ วิทยาลัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๓.๔ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ รายงานการเข้าร่วมประชุมกับกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือนวัตกรรม ให้เกิดความร่วมมือและสอดคล้องกับการพัฒนาคน
เข้าสู่โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ณ อาคารรัฐสภา ๓ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่... 
 
 



-๓๔- 
 

๖.๓.๕ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  
๖.๓.๕.๑ รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

๖.๓.๕.๒ ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้จัดท างบประมาณเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดท า
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การจัดท า
งบประมาณรายได้ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางการด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

๖.๓.๕.๓ สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
๖.๓.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั น

มัธยมศึกษาที่ ๔.๓  (ห้องเรียน วมว.) ในโครงการสนับสนุนการจัดตั งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


