
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) 

วันพุธที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝุายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล) แทน 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี) แทน 
 

๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์... 
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๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวอรญา  อนุกูล) แทน 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ) แทน 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สุรชาติ  พุทธิษา) แทน 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๕. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

๒๖. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๘. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๙. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
 รายนามคณะกรรมการ... 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๓. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝุายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. นางสาวพันธิตรา  กมล อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นายวิชญนนท์  มณีชาติ บรรณารักษ์  
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มอบโปสเตอร์พร้อมใส่กรอบ “พระพุทธภุชคารักษ์” พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา                 
แก่รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ และผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เนื่องจากรองอธิการบดีฝุายวิชาการ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปูองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕           
ณ วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาปูองกันประเทศ 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา และศาลจังหวัดเชียงราย ได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ที่ดินบางส่วน จากส านักงานการปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ แปลงทะเบียนเลขที่ ชร.๓๕๙ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ณ ที่ตั้งส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน ซึ่งส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
ได้ยินยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ที่ดินเป็นจ านวนเนื้อที่ ๑๔-๐-๓๔ ไร่ และศาลจังหวัดเชียงรายใช้ที่ดินจ านวน 
เนื้อท่ี ๑๔-๑-๘๒ ไร่  

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องคนไข้พิเศษ
ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนห้องละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างอาคารโภชนาบ าบัด โดยจะท าการติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคาอาคารดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นพลังงานไฟฟูาภายในอาคารต่อไป 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 
Phra Ubaleekunupamajarn (Puang Thammaphanyo) 99-year-old Building คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในรูปแบบของ 
International Conference ได้ ซึ่งในห้องประชุมสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง ๑,๒๐๐ ที่นั่ง 
จ านวน ๑ ห้อง และ ๔๐๐ ที่นั่ง จ านวน ๔ ห้อง  

๗. มหาวิทยาลัยพะเยา ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และการประชุมสามัญ
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง การประชุมทางวิชาการที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ
จัดเตรียมดอกฟูามุ่ย จ านวน ๓๐๐ กล่อง เพ่ือมอบแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวต่อไป 

๘. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสร้างห้องสมุดส าหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาเอก เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการบริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  บริการด้านกายภาพ ที่ เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้          
บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ บริการด้านสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ   

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา            
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะศิลปศาสตร์มีภารกิจในการให้บริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ และยังไม่มี                
การก าหนดอัตราค่าบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศดังกล่าว นั้น คณะศิลปศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดอัตราค่าบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไป           
ด้วยความเรียบร้อย  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา              
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการล่ามแปลภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ในข้อ ๔.๓  

จาก ค่าบริการล่ามแปลภาษา ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง/ครั้ง/คน 
เป็น ค่าบริการล่ามแปลภาษา ไม่ต่ ากว่าวันละ ๘ ชั่วโมง/ครั้ง/คน 

๓. มอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน             
ของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต               
คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน                  
การสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพ่ิมเติม) นั้น 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน                  
การสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพ่ิมเติม)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตร            
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ

ต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับเพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้ครอบคลุม 

กรณีอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานไม่ถึง ๑ สัปดาห์ 
หรือเกิน ๑ สัปดาห์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์       
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การประเมินการด าเนินงานของผู้บริหารระดับกอง/ศูนย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง     
กับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CUPT QA นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์          
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล                    
การด าเนนิงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 
โดยให้ตัดข้อความหน้าที่ ๓ วรรคสุดท้าย “ให้คณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗” ออก และให้น าข้อความดังกล่าว ไปใส่ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ           
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๒๐๐ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้  

๑. นางสาวโสธรา   สังข์เส้ง     รหัสนิสิต ๕๗๑๑๗๗๘๖ จากเดิม D แก้ไขเป็น C  
๒. นางสาวสุกัญญา เนาว์นนท์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๘๖๐๘ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๓. นายกฤติกานต์ หิรัญศรี รหัสนิสิต ๕๗๔๑๐๒๔๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก       
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
การขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษ              
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวโสธรา สังข์เส้ง รหัสนิสิต ๕๗๑๑๗๗๘๖ จากเดิม D แก้ไขเป็น C  
๑.๒ นางสาวสุกัญญา เนาว์นนท์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๘๖๐๘ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๑.๓ นายกฤติกานต์ หิรัญศรี รหัสนิสิต ๕๗๔๑๐๒๔๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศุภาวรรณ  ปิงใจ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค ์
๒. เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ และปรับ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               

เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. จาก นายปรเมษฐ์  สิทธิสันติ์ เป็น นายมนตรี  แสนวังสี เนื่องจาก นายปรเมษฐ์  สิทธิสันติ์ ลาศึกษาต่อ                

และปรับนายมนตรี  แสนวังสี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๔. จาก นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ เนื่องจาก                         

นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ ลาออก 
๕. จาก นายสุรัตน์  เศษโพธิ์ เป็น ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เนื่องจาก นายสุรัตน์  เศษโพธิ์ ลาศึกษาต่อ 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙           
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

 
หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร           
ประกอบการประชุม 
 

ล าดับ 
เดิม  ใหม่  

หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ นางสาวบหุรัน  พันธ์ุสวรรค์ * วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 
วท.บ. (เคมี) 

ผศ.ดร.บุหรัน พันธ์ุสวรรค์ * วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 
วท.บ. (เคม)ี 

เพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหนง่ทางวิชาการ 

๒ นางสาวสุชัญญา  ทองเครอื * วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

ดร.สุชัญญา  ทองเครือ วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 
วท.บ. (วิทยาศาตร์อนามัยสิ่งแวดลอ้ม) 
        เกียรตินิยมอันดับ 1  

เพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และปรับเป็นอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

๓ นายปรเมษฐ์ สิทธิสันต์ิ
  

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

นายมนตรี แสนวังส ี* วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและ  
          สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม) 

นายปรเมษฐ์ สิทธิสันต์ิ ลาศึกษาต่อ และปรับ                          
นายมนตรี แสนวังสี เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๔ นายวีรพล ยิ้นสินสมบูรณ์  บธ.ม. (การจดัการการเงนิและการจัดการ 
         การปฏิบัติการ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา) 

ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พฒันศิร ิ Ph.D. (Agricultural Science)  
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

นายวีรพล ยิ้นสินสมบูรณ์ ลาออก 

๕ นายสุรัตน์  เศษโพธ์ิ วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) 
วท.บ. (ฟสิิกส)์ 

ดร.สมุล นิลรัตน์นิศากร Ph.D (Environmental Technology) 
วท.ม.(พันธุศาสตร)์ 
วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ 
ลาศึกษาต่อ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
๑.๑ เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 
๑.๒ เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ และปรับ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               

เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๓ จาก นายปรเมษฐ์  สิทธิสันติ์ เป็น นายมนตรี  แสนวังสี เนื่องจาก นายปรเมษฐ์  สิทธิสันติ์ 

ลาศึกษาต่อ และปรับนายมนตรี  แสนวังสี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๔ จาก นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ เนื่องจาก                         

นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ ลาออก 
๑.๕ จาก นายสุรัตน์  เศษโพธิ์ เป็น ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เนื่องจาก นายสุรัตน์  เศษโพธิ์ 

ลาศึกษาต่อ 
ทั้ งนี้  โดยเริ่ มใช้กับนิสิตที่ เข้ าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น                      

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  อ่ิมแมน เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต      
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๒. จาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ เป็น ดร.ฉัตรแก้ว  ชัยลือชา เนื่องจาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ ย้ายไปเป็น           
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๓. จาก ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี เป็น นายชัยวัฒน์  โพธิ์ทอง เนื่องจาก ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี ย้ายไปเป็นอาจารย์     
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้... 



-๑๑- 
 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                 
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา      
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ เป็น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  อ่ิมแมน เนื่องจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ จาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ เป็น ดร.ฉัตรแก้ว  ชัยลือชา เนื่องจาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ 
ย้ายไปเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๑.๓ จาก ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี เป็น นายชัยวัฒน์  โพธิ์ทอง เนื่องจาก ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี ย้ายไปเป็นอาจารย์     
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น                    

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ล าดับ 
เดิม  ใหม่  

หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา * Ph.D. (Environmental Engineering) 
M.Eng. (Environmental Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

 
คงเดิม 

 

๒ ดร.โสมนัส สมประเสริฐ * Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

 
คงเดิม 

 

๓ ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

ดร.ศักด์ิสทิธ์ิ อิ่มแมน Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ ย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 

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

ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา Ph.D. (Chemical Engineering and   
         Analytical Science) 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

ดร.สลุักษณ์ สุมิตสวรรค์ ย้ายไปเป็นอาจารยผ์ู้รบัชอบ
หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

๕ ดร.สทิธิชัย พิมลศร ี Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ดร.สทิธิชัย พิมลศรี ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร       
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เป็น ดร.กฤตชญา  อิสกุล เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๒. ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ 
๓. จาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ เป็น ดร.ธีรชัย  อ านวยล้อเจริญ เนื่องจาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ              

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๔. จาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็น ดร.ภูมิศร์  ทับทิมแดง เนื่องจาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร           

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๕. จาก ดร.อนุสรณ์  บุญปก เป็น ดร.สุปรีดา  หอมกลิ่น เนื่องจาก ดร.อนุสรณ์  บุญปก ย้ายไปเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙           
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   
   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ               
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ล าดับ 
เดิม  ใหม่  

หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พฒันศิร ิ* Ph.D. (Agricultural Science)  
วท.ม. (การจัดการสิง่แวดล้อม) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ดร.กฤตชญา อิสกลุ * Dr.sc.agr. (Agricultural Science) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ  
ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม) 

๒ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ * วท.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (จลุชีววิทยา) 

ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ * วท.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (จลุชีววิทยา) 

ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

๓ ดร.สุชัญญา ทองเครือ
  

วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 
วท.บ. (วิทยาศาตร์อนามัยสิ่งแวดลอ้ม) 

        เกียรตินิยมอันดับ ๑ 

ดร.ธีรชัย อ านวยล้อเจรญิ วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) 
วท.บ.(ฟสิิกส์) 

ดร.สุชัญญา ทองเครือ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม) 

๔ ดร.สมุล นิลรัตน์นิศากร * Ph.D (Environmental Technology) 
วท.ม.(พันธุศาสตร)์ 

วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

ดร.ภูมิศร์ ทับทิมแดง * วท.ม. (การจัดการสิง่แวดล้อม(นานาชาติ)) 
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ดร.สมุล นิลรัตน์นิศากร 
ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
 วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

๕ ดร.อนุสรณ์ บุณปก Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

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

ดร.อนุสรณ์ บุณปก ย้ายไปเป็น      
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร วศ.ม.  

(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เป็น ดร.กฤตชญา  อิสกุล เนื่องจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ 
๑.๓ จาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ เป็น ดร.ธีรชัย  อ านวยล้อเจริญ เนื่องจาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ              

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑.๔ จาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็น ดร.ภูมิศร์  ทับทิมแดง เนื่องจาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร           

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑.๕ จาก ดร.อนุสรณ์  บุญปก เป็น ดร.สุปรีดา  หอมกลิ่น เนื่องจาก ดร.อนุสรณ์  บุญปก ย้ายไปเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น              

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ตัด            
“กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอ่ืนๆ” ออก และน ารายวิชา ๒๗๕๒๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร ๓(๒-๓-๖)           
ไปไว้ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกทุกกลุ่ม และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา... 



-๑๔- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ตัด “กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมอ่ืนๆ” ออก และน ารายวิชา ๒๗๕๒๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร ๓(๒-๓-๖)  
ไปไว้ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกทุกกลุ่ม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขหัวข้อการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียน             
กลุ่มรายวิชาเอกเลือกหลักสูตรดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ปรับแก้ไขเงื่อนไข           
การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก จาก “ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้” เป็น “ให้เลือกเรียน
รายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ หรือให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้” และมอบฝุายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ปรับแก้ไขเงื่อนไข           
การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก จาก “ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้” 
เป็น “ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ หรือให้เลือกเรียนรายวิชา           
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขหัวข้อการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียน             
กลุ่มวิชาเอกเลือกหลักสูตรดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัด  

การเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ
พัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่                       
๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือร่วมประชุม                       
และลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการการเรียนการสอน MOOC 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้  เนื่องจากที่ประชุมมีมติให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก               
เข้าร่วมโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน    
และให้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการการเรียนการสอน MOOC 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน นั้น 
  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียน        
การสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

๒. ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) เป็นผู้ลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ 
โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษา       
ภาคเหนือตอนบน และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัด            
การเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้             

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการการเรียน        
การสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

๒. ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) เป็นผู้ลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ 
โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษา       
ภาคเหนือตอนบน และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัด            
การเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ผู้รับจ้างผลิตสื่อ โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียน        

การสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย ระดับกอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส ารวจ Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย 
ระดับกอง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นตัวตั้งส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย 
ระดับกอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้ทันเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบกับ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา มีการเลื่อนการประชุมครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ดังนั้น กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย ระดับกอง 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                          
ให้ความเห็นชอบ Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย ระดับกอง ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย ระดับกอง 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๓ คุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)    

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขา

การประกอบโรคศิลปะ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ              
และสาขาการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ           
ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
หากสถาบันการศึกษาใดมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
ให้มีการส่งค าร้องขอรับรองสถาบันการศึกษาที่ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
หากมิได้มีการรับรองสถาบันการศึกษา จะมีผลท าให้นักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ                       
ไม่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพ และบัดนี้ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสาขาการประกอบโรคศิลปะ
และวิชาอ่ืนๆ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงขอส่งบัญชีรายชื่อสาขาการประกอบโรคศิลปะ            
และสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการปฏิบัติในการขอรับรองสถาบันฯ ที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง           
กับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบโรคศิลปะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม Campus France Tour ๒๐๑๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการจัดกิจกรรม Campus France Tour ๒๐๑๖ ณ ห้อง C๒๐๑               
อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อ                                      
และทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสแก่อาจารย์และนิสิตชาวไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                        
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง PN๒ หอประชุมพญาง าเมือง             
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ข้อมูลค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre – test และ Post - test) 

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งข้อมูลค่าเฉลี่ยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre – test และ Post - test)             
โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
โดยแยกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยเรื่อง         
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อนซึ่งอุดมด้วยกรดไขมัน
โอเมก้า – ๓ และสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อใช้ทางคลินิกในภาวะความเสื่อมและภาวะภูมิแพ้ 
(ต่อยอดจากปี ๒๕๕๖) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่าย              
ในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อนซึ่งอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า – ๓ 
และสารต้านอนุมูลอิสระ เพ่ือใช้ทางคลินิกในภาวะความเสื่อมและภาวะภูมิแพ้ (ต่อยอดจากปี ๒๕๕๖) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ งบประมาณ ๓ ,๐๔๐ ,๑๘๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ เป็นจ านวนเงิน ๖๙,๐๙๕ บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจ านวน ๔ งวด            
รวมเป็นเงิน ๒๗๖,๓๘๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ จากการด าเนินโครงการวิจัย   
ที่ผ่านมาจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาผลของพ้ืนที่เพาะปลูกต่อปริมาณการสร้างกรดไขมันโอเมก้า – ๓ 
โดยกลุ่มวิจัยได้น าเมล็ดงาม้อน จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งความสูงจากระดับทะเลปานกลางเท่ากับ ๑,๑๖๔ เมตร            
มาปลูกในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพ้ืนที่ ๑ ไร่ และวัดปริมาณสัดส่วนกรดไขมันโอเมก้า – ๓ เปรียบเทียบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในส่วนงบประมาณที่เสนอขอ จึงท าให้งบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ดังนั้น            
ทางคณะผู้วิจัยจึงขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการข้างต้น เพ่ือน ามาใช้เพ่ิมเติมในโครงการดังกล่าว 
ซึ่งผลที่ได้นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และนิสิตในการน างานวิจัยบูรณาการกับการกับการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกงาม้อนในจังหวัดพะเยา โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นต้นแบบ 
และสามารถน าไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดลในอนาคตต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอแจ้งการขอใช้ที่ดินของส านักงาน
การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ขอแจ้งการขอใช้ที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงทะเบียนเลขที่ ชร.๓๕๙ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
อาคารศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและบริการวิชาการ ซึ่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมพิจารณาแล้ว ได้เรียนว่าเพ่ือให้การบริหาร           
จัดการที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองเกิดประโยชน์สูงสุด จึงไม่ขัดข้องและยินยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว        
ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงรายตามกฎหมายและระเบียบ                 
ที่เก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง การเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                              
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ณ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙            
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และน าแนวทางจากการศึกษาดูงาน            
มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้ร่วมศึกษาดูงาน ดังนี้  

๑. ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี รองอธิการบดี ฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๒. ผศ.ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝุายประกันคุณภาพศึกษาและการจัดการความเสี่ยง 
๓. นายพิชัย  ซ้ายประทุม นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพศึกษา 
๔. นางสาวอภิรดี  อถณาพรหม นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพศึกษา 
๕. นางสาวอารีรัตน์  ชาญกัน นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพศึกษา 
๖. นายยมสิทธิ์  บุญระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพศึกษา 
๗. นางสาวสาวิตรี  สีดาพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพศึกษา  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI ) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)              
ขอแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสามารถตรวจสอบผลการประเมิน
ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th) ซึ่งวารสารนเรศวรพะเยา ได้ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ ๑ แต่เพ่ือประโยชน์             
ในการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐาน ศูนย์ TCI มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ดังต่อไปนี้ 

 เกณฑ์การประเมิน เรื่อง การควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
- บทความบางบทความในวารสาร ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดหน่วยงานกันกับผู้นิพนธ์บทความ 

 วารสารมีปริมาณการอ้างอิงต่อบทความระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของวารสาร
ในฐานข้อมูล TCI 

 เกณฑ์การประเมิน เรื่อง กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร 
- วารสารไม่ได้ระบุก าหนดออกท่ีชัดเจนในตัวเล่มของวารสาร โดยควรระบุจ านวนฉบับต่อปี

และเดือนที่ก าหนดวารสารให้ชัดเจน เช่น ออก ๓ ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน,           
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม, เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม เป็นต้น 

 วารสารมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ แต่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่ต่อเนื่อง 
   ในการนี้ ศูนย์ TCI จะท าการรับรองคุณภาพของวารสาร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา                                     
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้ง Strategy Wheel และค่าความคาดหวัง/                
ค่าเปูาหมาย ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และพัฒนาวิชาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยี พัฒนายา อาหาร เครื่องส าอางและสมุนไพร รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง ผลการตรวจสอบโครงการวิจัย เรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

พื้นที่แบบสร้างสรรค์ ระยะที่ ๒” 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอแจ้งผลการตรวจสอบโครงการวิจัย เรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ระยะที่ ๒” โดยผลการตรวจสอบการเงินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗                  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินโดยรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ก าหนดภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีหลักฐานและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นความเสี่ยง                    
ที่มีนัยส าคัญแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประกันเวลาการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินทดรองจ่าย 
และซักซ้อมความเข้าใจต่อข้อซักถามที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประกันเวลาการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน            
ทดรองจ่าย และซักซ้อมความเข้าใจต่อข้อซักถามที่ประชุมรองคณบดีฝุายบริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนงาน                  
มีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙            
จ านวน ๑๕๖ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๗๕๐,๔๖๓,๖๘๘.๒๖ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๗๔๖,๔๑๗,๐๑๖.๒๔ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙            
จ านวน ๑๕๗ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๗๒๘,๑๒๙,๕๑๑.๐๐ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๗๒๐,๕๐๒,๗๗๔.๑๔ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗... 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง โครงการตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีส่วนร่วมในการจัดซื้อ               
หนังสือเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อฉลองในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพ่ือฉลองในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยร่วมกับสถานศึกษาจังหวัดพะเยา 
โรงพยาบาลพะเยา และส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ในครั้งนี้ จ านวน ๖๒๓ ราย 
คิดเป็นโลหิต ๒๑๘,๑๕๐ ซีซี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง ตารางกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งตารางกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เข้าร่วมกับจังหวัดพะเยา)              
และตารางกิจกรรมวันส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เข้าร่วมกับส านักงานเทศบาลต าบลแม่กา) โดยเรียงล าดับ           
ตามวันส าคัญและก าหนดรายชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพร้อมผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง             
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๐... 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๖ (ร่ าง)  บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี ้
๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว          

และอยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ของนิติกร ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๐... 



-๒๖- 
 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 

(ร่าง) มคอ. ๓ – ๗ โดยให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า 

มคอ. ๓ – ๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ         

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบ           

วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง  

ศู นย์ ภ าษา  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือ

ขอยกเลิกการท าบันทึกความร่วมมือ ใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ

การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 

เนื่องจากสถาบันขงจื่อ ไม่อนุญาตให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ 

ออกจาก (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป    

 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๕... 



-๒๗- 
 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑๐ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/        

ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

๒. มอบรองอธิการบดีแต่ละฝุาย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย               
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบ Strategy wheel    และ

ค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย ตามเกณฑ์ 

CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบ Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย        

ตามเกณฑ์ CUPT QA ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป   

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา ในการน า Strategy wheel และค่าความคาดหวัง/ค่าเปูาหมาย 

ตามเกณฑ์  CUPT QA ๒๕๕๘ ระดับคณะ เสนอต่อผู้บริหาร

มหาวิ ทยาลั ยพะเยาพิจารณาปรั บแก้ ไข เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 



-๒๘- 
 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

ไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 

แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   

ไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 

แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              

ไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 

เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงาน... 



-๒๙- 
 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             

ไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑)  

กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย

ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           

การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
การสอบกลางภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย

ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐... 



-๓๐- 
 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 
Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ

ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับ  

การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ

๔.๑.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี           

นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๐๒๑๐ กฎหมายห้างหุ้นส่วน 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้ นายประฐมพงษ์  ทองรอด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๑๐ กฎหมายห้างหุ้นส่วน 
แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวมาลี  จ าลองเดช รหัสนิสิต ๕๗๐๓๑๙๔๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายประฐมพงษ์  ทองรอด เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือ

ว่ากล่าวตักเตือน นายประฐมพงษ์  ทองรอด 

๔.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี             

นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา             
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายธนวัฒน ์ แบนถ ี รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๑๑๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๒ นางสาวธนัชพร เขาเหิร  รหัสนิสิต ๕๘๒๐๕๑๒๓  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 

คณะศิลปศาสตร ์จัดท าหนังสือว่ากล่าวตกัเตอืน นางจุมพิศตรา  ธุระ 

เรียบร้อยแล้ว   

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์... 



-๓๑- 
 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางจุมพิศตรา  ธุระ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น         
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี         
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

๔.๑.๓ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 

นางสาวธรณ์ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๖๓ 

อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๖๓ อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวเกษฎาพร จันทร์เชียงมา รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๔๑๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นางสาวชนิยา จันนอก  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๖๑๓ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นางสาวชลดา สุกใส  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๖๔๖ จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๔ นางสาวรจนา จันทะกี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๖๘๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๑.๕ นายรัฐพล การอง  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๗๒๖ จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๖ นางสาววนัชพร ไชยทองศรี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๑๗๙๓ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C 
๑.๗ นางสาวสุภาภรณ์ สมควร  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๓๒๓ จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๘ นางสาวอริษา จันทร์คูณยงค์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๕๓๖ จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๙ นางสาวภัคจิรา เมฆตานี  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๘๗๓ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

คณะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน            

นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๒ (ร่าง) ประกาศ... 



-๓๒- 
 

๔.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการ             

รับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการ

จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน          

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(โครงการ วมว.) เพื่อเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน         
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล                  
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองบริการการศึกษา เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว กรณีการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)               
จากโรงเรียนอื่น ๆ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประสาน 

กองบริการการศึกษา เพื่อปรับแก้ไข (ร่ าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ               

ในการรับนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(โครงการ วมว.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ด าเนินการน าเสนอ

อธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง             

การรับนักเรียนโครงการพระราชทาน            

ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

(ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประสาน

กองบริการการศึกษา เพื่ อปรับแก้ ไข (ร่ าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับนักเรียนโครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้

ด าเนินการน าเสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

 

๔.๖ ขอเสนอประเด็นข้อเสนอแนะการวิพากษ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง           

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบคณะและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ                       

ของผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษห์มวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้

๑. ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรตลอดหลักสูตร 
๒. ควรจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ

ประสานแจ้งคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ 

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๘ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 



-๓๓- 
 

๔.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขยีน

ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

(โดยบู รณาการการใช้ซอฟต์ แวร์            

ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 

ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ             

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน
ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 
ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               
กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไขช่ือบันทึกข้อตกลง ดังนี้  
จาก บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียน             

ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 

ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

กับ อ.ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็น บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียน             

ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) 

ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

กั บคณะเทคโน โลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร  มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา                           

โดย ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ   

๓. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานไปยังกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ           
เพื่อตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการ

ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงร่วมด าเนินโครงการ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่อง

ทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียน

ในการเรียนการสอน) ของกลุ่มจังหวัด ๑๕ จังหวัด” ระหว่าง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อส าร  มหาวิ ทยาลั ยพะ เยา                           

โดย ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ และได้ประสานไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 

งานนิติการเพื่อตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว   

๔.๙ ขออนุมัติปรับแกไ้ข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๔ ปี                

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รับทราบมติที่ประชุม 

เรียบร้อยแล้ว และได้น าแผนปฏิบัติการดังกล่าว ไปใช้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๔.๑๐ ขออนุมัติ... 



-๓๔- 
 

๔.๑๐ ขออนุมัติ จัดตั้ งหน่วยความเป็นเลิศ                

ทางวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา               

“หน่วยความเป็นเลิศทางชีวกัมมันต์

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต”ิ ของคณะสหเวชศาสตร์ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“หน่วยความเป็นเลิศทางชีวกัมมันต์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ของคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุน

ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

(อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ. – มพ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

กองบริหารงานวิ จั ยและประกันคุณภาพการศึกษา               

ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา 

อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา 
อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน า (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สนามกีฬา 

อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดี

ลงนามต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 

(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อ            

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร              

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๓ (ร่าง) ใบประกาศบัตร... 



-๓๕- 
 

๖.๑.๓ (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง)           

ใบระเบียนการศึกษา Transcript ส าหรับ

นิสิตที่ ส าเร็ จการอบรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติ (ร่าง) ใบประกาศนียบัตร และ (ร่าง) ใบระเบียนการศึกษา Transcript ส าหรับนิสิต        
ที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติการจัดตั้งหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ศึกษาและ

พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (Center of Local Initiative Studies and Development)           
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขการใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” 

๓. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์ศึกษา           
และพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขการใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” 

๔. เห็นชอบโครงสร้างหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขการใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” 

๕. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข 

การใช้ค าว่า “ศูนย์” เป็น “หน่วย” ในการจัดตั้งหน่วยศึกษา

และพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ

น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๕ ขออนุมัติใช้สถานท่ีจัดงานพะเยาวิจัย 

ครั้งท่ี ๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้สถานที่          
จัดงานพะเยาวิจัย ครั้งท่ี ๖ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วม             
ในการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต และเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

ใช้สถานท่ีจัดงานพะเยาวิจัย ครั้งท่ี ๖ 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศ... 



-๓๖- 
 

๖.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การแต่งกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ... 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต 

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี           

ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๔๑๑๒๒๒ ชีวเคมีพื้นฐาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้ ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๑๒๒๒ ชีวเคมีพื้นฐาน แก้ไขผลการศึกษา 
ของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวกาญจนา ศรีอุดร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๓๑๑  จากเดิม C  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นายทศพร พิมพ์เหมือน รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๓๖๖  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวนฤมล บัวจันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๐๔๐๑  จากเดิม B แก้ไขเป็น C+ 
๑.๔ นายบรรจง แสงศรีจันทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๔๐๖๙๒  จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๑.๕ นายวีระพันธ ์ กันแก้ว รหัสนิสิต ๕๗๑๔๐๘๒๗  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น D 
๑.๖ นางสาวกัลยรัตน ์ บาอินทร์ รหัสนิสิต ๕๗๑๔๑๓๓๔  จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 

ดร.กฤษชัย  พลูเจริญ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา              

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติในหลักการ การเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา             
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์  
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร หลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์  เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS 
ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๓ (๔/๒๕๕๙)           
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้             
ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร                  
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง และมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน HSK ระหว่าง ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง โดยให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ออกจาก (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าว และให้น าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) ไม่ยินยอมให้แยกค่าใช้จ่ายในการสอบออกจาก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HKS ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. ไม่อนุมัติการยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS  
ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง โดยเห็นชอบให้ด าเนินการรวมค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ
ไว้ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามข้อเสนอของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                      
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง                                                
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 



-๓๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้น าเสนอ        
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑.๔... 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙        
และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                      
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นางสาวพยาม  การดี เป็น นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ์ เนื่องจาก นางสาวพยาม  การดี  
ลาศึกษาต่อ 

๒. จาก นางสาวอิชญา  มอญแสง เป็น นางสาวพัชรินทร์  ไชยบาล เนื่องจาก นางสาวอิชญา  มอญแสง 
ลาศึกษาต่อ 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙           
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 ล าดับ... 



-๔๑- 
 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    
   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                                   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก นางสาวพยาม  การดี เป็น นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ์ เนื่องจาก นางสาวพยาม  การดี 

ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ จาก นางสาวอิชญา  มอญแสง เป็น นางสาวพัชรินทร์  ไชยบาล เนื่องจาก นางสาวอิชญา  มอญแสง                    

ลาศึกษาต่อ    
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น            

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 

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

๑ ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐส์ถาพร* ส.ด. (พยาบาลสาธารณสุข) 
วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) 
พย.บ. 

คงเดิม  

๒ น.ส.กันยา นันต๊ะแก้ว* พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
พย.บ. 

คงเดิม  

๓ น.ส.บุษยารัตน์ ศิลปะวิทยาทร พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร)์ 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม  

๔ น.ส.พยาม การด ี พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
พย.บ. 

น.ส.พรรณพมิล สุขวงษ์ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
พย.บ. 

น.ส.พยาม การด ี
ลาศึกษาต่อ 

๕ น.ส.ศิรพิร แสงศรีจันทร ์ พย.ม. (การบริหารพยาบาล) 
พย.บ. 

คงเดิม  

๖ น.ส.อิชยา มอญแสง* พย.ม. (การผดงุครรภ์ข้ันสงู) 
พย.บ. 

น.ส.พัชรินทร ์ไชยบาล* พย.ม. (การผดงุครรภ์ข้ันสงู) 
พย.บ. 

น.ส.อิชยา มอญแสง 
ลาศึกษาต่อ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒.๒... 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา เป็น ดร.อนุสรณ์  บุญปก เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปรับ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓. ปรับ ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔. จาก ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ เป็น ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ เนื่องจาก ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ                                 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม               
และปรับ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙           
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ                   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ล าดับ 
เดิม  ใหม่  

หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธา
ชาติ* 

วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

ปรับเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

๒ ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ 
* 

วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (เคม)ี 

 
คงเดิม 

 

๓ ผศ.ดร.ณภัทร จักร
วัฒนา 

Ph.D. (Environmental Engineering) 
M.Eng. (Environmental Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ดร.อนุสรณ์ บุณปก * Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และปรบั 
ดร.อนุสรณ์  บุญปก เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๔ ดร.สทิธิชัย พิมลศร ี* Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ดร.สทิธิชัย พิมลศร ี Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ปรับเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

๕ ดร.โสมนัส สมประเสริฐ Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

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

ดร.โสมนัส สมประเสริฐ ย้ายไปประจ าหลกัสูตร วศ.บ. 
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) และปรบั ดร.สุลกัษณ์ สุมิตสวรรค์               

เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๔๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร           

เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา เป็น ดร.อนุสรณ์  บุญปก เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปรับ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑.๓ ปรับ ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๔ จาก ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ เป็น ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ เนื่องจาก ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ                                 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และปรับ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น            

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป    
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๒.๓... 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ปรับ ดร.กฤตชญา  อิสกุล จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. จาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ เป็น ดร.ธีรชัย  อ านวยล้อเจริญ เนื่องจาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ ย้ายไปเป็น            

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๓. จาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็น ดร.พยุงศักดิ์  ตันติไพบูลย์วงศ์ เนื่องจาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร           

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           
และปรับ ดร.พยุงศักดิ์  ตันติไพบูลย์วงศ์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๔. จาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ เป็น ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงศ์ เนื่องจาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ ย้ายไปเป็น              
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙              
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

 หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ล าดับ 
เดิม  ใหม่  

หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ดร.กฤตชญา อิสกลุ*  Dr.sc.agr. (Agricultural Science) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

ดร.กฤตชญา อิสกลุ

  

Dr.sc.agr. (Agricultural Science) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

ปรับเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

๒ ดร.สุชัญญา ทองเครือ* วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม) 

วท.บ. (วิทยาศาตร์อนามัยสิ่งแวดลอ้ม) 

        เกียรตินิยมอันดับ ๑ 

ดร.ธีรชัย อ านวยล้อเจรญิ * วท.ด. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) 

วท.บ.(ฟสิิกส์) 

ดร.สุชัญญา ทองเครือ ย้ายไปเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร วท.บ.                      

(วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

๓ ดร.สมุล นิลรัตน์นิศากร Ph.D (Environmental Technology) 

วท.ม.(พันธุศาสตร)์ 

วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบลูย์วงศ์ * วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมเีทคโนโลยี) 

ดร.สมุล นิลรัตน์นิศากร ย้ายไปเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)                     

และปรับ อ.พยงุศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์                  

เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๔ ดร.สลุักษณ์ สุมิตสวรรค์ Ph.D. (Environmental Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงค์  วท.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) 

วท.บ. (จลุชีววิทยา) 

ดร.สลุักษณ์ สุมิตสวรรค์ ย้ายไปเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 

๕ ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง* วท.ด. (ชีววิทยา) 

วท.ม. (ชีววิทยา) 

วท.บ. (ชีววิทยา) 

 

คงเดิม 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



-๔๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                          
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับ ดร.กฤตชญา  อิสกุล จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๒ จาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ เป็น ดร.ธีรชัย  อ านวยล้อเจริญ เนื่องจาก ดร.สุชัญญา  ทองเครือ ย้ายไปเป็น            

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑.๓ จาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็น ดร.พยุงศักดิ์  ตันติไพบูลย์วงศ์ เนื่องจาก ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร           

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           
และปรับ ดร.พยุงศักดิ์  ตันติไพบูลย์วงศ์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑.๔ จาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ เป็น ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงศ์ เนื่องจาก ดร.สุลักษณ์  สุมิตสวรรค์ ย้ายไปเป็น              
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น             

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  วงศ์ปัญโญ เป็น ดร.สุปรีดา  หอมกลิ่น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.วัชระ  วงศ์ปัญโญ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

๒. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา  กรีธาชาติ 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร                         
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๓. ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ 
ทั้งนี้... 



-๔๖- 
 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙               
เป็นต้นไป และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

 หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  วงศ์ปัญโญ เป็น ดร.สุปรีดา  หอมกลิ่น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์         

ดร.วัชระ  วงศ์ปัญโญ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

๑.๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา  กรีธาชาติ 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร                         
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๑.๓ ปรับเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ    
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น             

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ล าดับ 
เดิม  ใหม่  

หมายเหต ุ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ ดร.สทิธิชัย พิมลศรี*
  

Ph.D. (Environmental Technology) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 
คงเดิม 

 

๒ ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ* วศ.ด. (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

 
คงเดิม 

 

๓ ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปญัโญ* วท.ด. (พลังงานทดแทน) 
วท.ม. (พลงังานทดแทน) 
วท.บ. (ฟสิิกส)์ 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ                            
ย้ายไปเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  วท.ม.                         

(การจัดการพลังงานและเทคโนโลยสีมาร์ตกริด) 
๔ ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พฒันศิร ิ Ph.D. (Agricultural Science)  
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ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓... 



-๔๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                   
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                   
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้มี    
ความจ าเพาะเจาะจงและสอดคล้องกับข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร         
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร                
ในธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓.๒... 



-๔๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                   
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตร               
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ชื่อสาขาวิชา        
ภาษาไทยตรงกับชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๓.๓... 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                   
จาก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                   
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานด้านประชาสัมพันธ์                      
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ครอบคลุมการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ และยังสามารถ       
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งการด าเนินงานด้านส่งเสริมสังคมให้เข้มแข็งได้             
และมอบฝุายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต        
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์                       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
จาก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔... 



-๕๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง     
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๓๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศ      
แผนกคดีเมือง ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้  

๑. นางสาวพรรษชล เวียงลอ รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๙๙๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น B  
๒. นางสาวยุวดี  มิ่งขวัญ รหัสนิสิต ๕๖๐๓๒๕๒๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง อาจารย์
ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก                  
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๐๔ กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวพรรษชล เวียงลอ รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๙๙๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวยุวดี มิ่งขวัญ รหัสนิสิต ๕๖๐๓๒๕๒๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวนริษรา  ประสิทธิปานวัง เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔.๒... 



-๕๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววารุณี  จันทร์ทอง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๒๐๖ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววารุณี  จันทร์ทอง                
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๖ พระธรรมนูญ                         
ศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนางสาวสุภาภรณ์  ธงศรี รหัสนิสิต 
๕๗๐๓๔๑๑๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น  

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววารุณี  จันทร์ทอง อาจารย์ผู้สอนประจ า                 
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววารุณี  จันทร์ทอง              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๖ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย เป็นการกระท าความผิด                       
ครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววารุณี  จันทร์ทอง อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาววารุณี  จันทร์ทอง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๖ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวสุภาภรณ์  ธงศรี รหัสนิสิต ๕๗๐๓๔๑๑๑ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววารุณี  จันทร์ทอง เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๔.๓... 



-๕๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์                     
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร                      
ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

๑. นายรุ่งโรจน์ โชติรัฐกิจไพศาล  รหัสนิสิต ๕๕๐๓๒๖๐๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. นางสาวกุลพร ชมพูเอก  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๒๓๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  
๓. นายเกียรติศักดิ์ อินต๊ะขัด  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๒๗๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๔. นายจตุพร หงษา  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๙๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๕. นายทัตพงศ ์ จันทร์กุญชร  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๑๘๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ผู้สอน         
ประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 



-๕๓- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายภาษีอากร 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๕ ราย ดังนี้  
๑.๑ นายรุ่งโรจน์ โชติรัฐกิจไพศาล รหัสนิสิต ๕๕๐๓๒๖๐๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นางสาวกุลพร ชมพูเอก  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๒๓๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  
๑.๓ นายเกียรติศักดิ์ อินต๊ะขัด  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๒๗๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๔ นายจตุพร หงษา  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๐๓๙๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๕ นายทัตพงศ ์ จันทร์กุญชร  รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๑๘๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Yannick Robert Michelet อาจารย์

ประจ ารายวิชา ๑๔๕๑๑๒ การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr.Yannick Robert Michelet                     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๕๑๑๒ การฟังและการพูด      
ภาษาฝรั่งเศส ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวสุชัญญา สุตาลังกา  รหัสนิสิต ๕๖๐๐๐๑๔๖ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๒. นางสาวคณิตตา สมภารวงศ์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๔๓๓ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B  
๓. นางสาวสุพรรษา โชคชัย  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๒๘๘ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๔. นางสาววรรณศิริ มงคลสวัสดิ์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๙๐๗ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๕. นายธีรพล พรหมเพ็ชร  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๔๖๗๓ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๖. นางสาววิลาวัลย์ หาญโพเก็บ  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๔๗๓๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Yannick Robert Michelet อาจารย์ผู้สอน           
ประจ าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 



-๕๔- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กรณีแก้ไขผลการศึกษาและส่งรายงานดังกล่าว ชี้แจงว่าอาจารย์เจ้าของรายวิชาดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ           

ยังไม่เข้าใจภาษาไทยดี จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในระบบ โดยขอยกเว้นความผิด                 
ในการขอแก้ไขผลการศึกษา 

๒. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า ระบบ www.reg.up.th เมนูในระบบเป็นภาษาไทยจริง       
และยังไม่มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งกองบริการการศึกษาอยู่ระหว่างพัฒนาระบบให้มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ           
เพ่ือรองรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

๓. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Yannick Robert Michelet                          
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๕๑๑๒ การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก        
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Yannick Robert Michelet อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Mr.Yannick Robert Michelet อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๕๑๑๒ การฟังและการพูด
ภาษาฝรั่งเศส แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๖ ราย ดังนี้  
๑.๑ นางสาวสุชัญญา สุตาลังกา  รหัสนิสิต ๕๖๐๐๐๑๔๖  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๒ นางสาวคณิตตา สมภารวงศ์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๐๔๓๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๑.๓ นางสาวสุพรรษา โชคชัย  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๒๘๘  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นางสาววรรณศิริ มงคลสวัสดิ์  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๙๐๗  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๕ นายธีรพล พรหมเพ็ชร  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๔๖๗๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๖ นางสาววิลาวัลย์ หาญโพเก็บ  รหัสนิสิต ๕๖๔๑๔๗๓๐  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Yannick Robert Michelet เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๕... 



-๕๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคม
และด้านการวิจัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหาร          
การพัฒนาสังคมและวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน ๑๒ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอเกียรติยศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้จัดท า (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหาร
การพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ         
ทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ        
ทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา              
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคม
และด้านการวิจัย  

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 

และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และขออนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙           
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่นิสิตได้ยื่นขอส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) รวมทั้งภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีนิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๗๖๓ ราย ดังนี้ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๐๒ ราย 
ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๙๘ ราย 
ระดับปริญญาเอก จ านวน      ๙ ราย 
 ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษา... 



-๕๖- 
 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๓๔๕ ราย 
ระดับปริญญาโท จ านวน      ๕ ราย 
ระดับปริญญาเอก จ านวน      ๔ ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และขออนุมัติ                            
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา              
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และขออนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙                
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) และรายชื่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รวมทั้งสิ้น ๗๖๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๐๒ ราย 
ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๙๘ ราย 
ระดับปริญญาเอก จ านวน      ๙ ราย 

๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๓๔๕ ราย 
ระดับปริญญาโท จ านวน      ๕ ราย 
ระดับปริญญาเอก จ านวน      ๔ ราย 

๒. เห็นชอบในหลักการ รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 
และขออนุมัติให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  

๓. มอบกองบริการการศึกษา รวบรวมรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาในคราวเดียวกันต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๗... 



-๕๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีก่องกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การควบคุมและก ากับดูแลผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง UNIVERSITI TEKNOLOGI 

MARA MALAYSIA AND UNIVERSITY OF PHAYAO THAILAND 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA AND UNIVERSITY OF PHAYAO THAILAND ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA AND UNIVERSITY OF PHAYAO THAILAND รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง UNIVERSITI TEKNOLOGI 
MARA MALAYSIA AND UNIVERSITY OF PHAYAO THAILAND 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙... 



-๕๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนาหลักสูตร
ไมซม์าตรฐานสากล 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนา
หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว        
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนาหลักสูตร                       
ไมซ์มาตรฐานสากล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์
มาตรฐานสากล 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างภายใน หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีห่น่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายใน 
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผนพัฒนาระบบการท างานและโครงสร้างภายใน
หน่วยงานในรูปแบบใหม่ โดยจะขอยกเลิกโครงสร้างภายในเดิมทั้งหมด นั้น 

  หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างภายใน                            
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างภายใน หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม
และการท่องเที่ยว โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๑... 



-๕๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๑ เรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น าระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับสถาบันอุดมศึกษา          
ในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) คือ The Council           
of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) มาใช้ในการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และได้ก าหนดให้รองอธิการบดีฝุายบริหารเป็นหนึ่ง            
ในผู้รับผิดชอบการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เป็นประเด็นที่ถูกใช้ในการประเมินของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการศึกษาแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ                 
ที่สะท้อนต้นทุนให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดแล้วนั้น จึงได้จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางในการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยก าหนดแนวคิดและวิธีการค านวณผลผลิตขึ้นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ฝุายบริหารได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจ           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่แท้จริง นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดังนี้ 
๑. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
๒. ขอหารือถึงช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ ระหว่างปีการศึกษา (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘                  

ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 



-๖๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย ขอแจ้งก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ             
ตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๔๐๗/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ข้อ ๒              
โดยให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา จ านวน ๖ รายการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ จังหวัดพะเยา แจ้งการก าหนดแนวทางการประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ของประชาชน จ านวน ๔ มาตรการ/โครงการ คือ 
๑) มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนเพ่ือสร้างอาชีพ 
๒) โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตร          

ตามมาตรการส าคัญเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ๒๑ จังหวัด 
๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท 
๔) โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพ่ือประกอบศาสนกิจและบ ารุงศาสนสถาน
วิหารวัดบ้านเวียงบัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดบ้านเวียงบัว ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรายงานผลการประเมิน CUPT QA   

 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝุายบริหาร แจ้งก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศล สวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 
๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านหลังอาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

๖.๓.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๕ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (นายวิชญนนท์  มณีชาติ) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนการเล่านิทาน
ส าหรับพ่อแม่หรือพ่ีเลี้ยงเด็ก อายุไม่เกิน ๖ ปี เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หรือผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสาร ได้ด าเนินโครงการ
ตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกล่าวขอบคุณ... 



-๖๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 


