
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 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 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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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. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สุรชาติ  พุทธิษา) แทน 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 

๒๔. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(นายคะนอง  ปิงเมือง) แทน 

๒๕. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

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) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบด ี
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๒. นายพัฒนพงศ์  สมุทรหล้า บุคลากร 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี  

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน คือ  
ดร.ส าราญ  ทองแพง (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) 
และศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

๒. ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีน ๔ สายพันธุ์ ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีอายุตั งแต่ ๔๕ ปีขึ นไป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง 
และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดตั งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี  
๓.๑ ถนนสายที่ ๑ ถนนเวียงพะเยา  

- ตั งแต่บริเวณทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึงบริเวณทางเข้าด้านหลังมหาวทิยาลัยพะเยา 
๓.๒ ถนนสายที่ ๒ ถนนพุทธภุชคารักษ์ 

- ตั งแต่บริเวณบ้านพักอธิการบดี ถึงบริเวณลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ 
๓.๓ ถนนสายที่ ๓ ถนนพญาง าเมือง 

- ตั งแต่บริเวณวงเวียนบ้านพักอธิการบดี ถึงบริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 ๓.๔ ถนนสายที ่๔... 
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๓.๔ ถนนสายที่ ๔ ถนนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๙๙ 
- ตั งแต่บริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงบริเวณสนามกีฬา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓.๕ ถนนสายที่ ๕ ถนนภูกามยาว 

- ตั งแต่บริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงบริเวณหอพัก 
มพ.๑ และ มพ.๒ 

๓.๖ ถนนสายที่ ๖ ถนนศรีโคมค า  
- บริเวณถนนทางเข้าประตูศรีโคมค า 

๓.๗ ถนนสายที่ ๗ ถนนเอื องค า 
- ตั งแตบ่ริเวณทางเข้าโรงแรมเรือนเอื องค ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึงบริเวณหอพักเอื องเงิน 

๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เตรียมตั งชื่อวงเวียนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ รายชื่อ พร้อมทั ง
จัดท าป้ายชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีม่หาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับบริบทการตรวจประเมินของคณะกรรมการ                    
การประกันคุณภาพการศึกษา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                       
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ          
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 

 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
ส าหรับการใช้บริการ Application LINE@ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต จะด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน  Application LINE@                       
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังนิสิตโดยตรงคราวละมากๆ และเพ่ือให้นิสิตได้ทราบข้อมูลข่าวสาร                    
ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน แต่เนื่องด้วย ณ ขณะนี ยังไม่มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา      
การเบิกจ่ายเงินส าหรับการใช้บริการ Application LINE@ ทั งนี  กองกิจการนิสิต จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา       
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินส าหรับการใช้บริการ Application LINE@ เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักการเบิกจ่าย                
ทางการเงินขึ น 

กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา                             
การเบิกจ่ายเงินส าหรับการใช้บริการ Application LINE@ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินส าหรับการใช้บริการ Application LINE@ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินส าหรับ
การใช้บริการ Application LINE@ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ LETTER OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY 

OF PHAYAO,THAILAND AND UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA, MALAYSIA 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับส านักภาษา (Language Academy) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเป็นการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นิสิต                
และคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ 
LETTER OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND AND UNIVERSITY TEKNOLOGI 
MALAYSIA, MALAYSIA เรียบร้อยแล้ว 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ ดังนี  
๑. (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ LETTER OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND           

AND UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA, MALAYSIA 
๒. ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ลงนามใน (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ LETTER OF COOPERATION          

BETWEEN UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND AND UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA, 
MALAYSIA  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี  

๑. (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ LETTER OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND           
AND UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA, MALAYSIA 

๒. ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ลงนามใน (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ LETTER OF COOPERATION          
BETWEEN UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND AND UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA, 
MALAYSIA        

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ LETTER OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY 
OF PHAYAO,THAILAND AND UNIVERSITY TEKNOLOGI MALAYSIA, MALAYSIA 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต

เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่  
และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความคณะเภสัชศาสตร์ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/๒๔๔๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุญาต
ส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพิจารณา โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                 
เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา                 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา            
และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต                     
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการ     
ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ       
และการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา            
และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา                           
และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิต            
เภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                             
เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง                   
จังหวัดล าปาง ต่อไป        
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ
และการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติการเทียบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐          
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงหลักสูตร               
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติการเทียบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                   
กับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี  

รายวิชา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐๐๑๑๐๑ การใช้ภาษาไทย                               ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย                                   ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                    ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน                              ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๐๐๐๓ ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                      ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา                               ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๓๒๐๑ การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                    ๓(๒-๒-๕) ๐๐๒๑๒๑ สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า        ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการด าเนินชีวิต                      ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                        ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                          ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๒๒๐๑ พลเมืองใจอาสา                               ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๒ ไทยและประชาคมโลก                             ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม                           ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา                                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๔๒๐๑ บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต                                           ๒(๑-๒-๓) 

              กลุ่มวิชาพลานามัย                                 ๑(๐-๒-๑) 
๐๐๓๒๐๒ การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ                                     ๓(๓-๐-๖) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติการเทียบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี  
 

รายวิชา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐๐๑๑๐๑ การใช้ภาษาไทย                               ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย                                   ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                    ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน                              ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๐๐๐๓ ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                      ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา                               ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๓๒๐๑ การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                    ๓(๒-๒-๕) ๐๐๒๑๒๑ สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า        ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการด าเนินชีวิต                      ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                        ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                          ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๒๒๐๑ พลเมืองใจอาสา                               ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๒ ไทยและประชาคมโลก                             ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม                           ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา                                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๔๒๐๑ บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต                                           ๒(๑-๒-๓) 

              กลุ่มวิชาพลานามัย                                 ๑(๐-๒-๑) 
๐๐๓๒๐๒ การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ                                     ๓(๓-๐-๖) 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเทียบรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี  
 

รายวิชา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๐๐๑๑๐๑ การใช้ภาษาไทย                               ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย                                   ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                    ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื นฐาน                              ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๐๐๐๓ ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                      ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา                               ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๓๒๐๑ การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                    ๓(๒-๒-๕) ๐๐๒๑๒๑ สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า        ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๔๑๐๑ ศิลปะในการด าเนินชีวิต                      ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                        ๓(๒-๒-๕) ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                          ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๒๒๐๑ พลเมืองใจอาสา                               ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๒ ไทยและประชาคมโลก                             ๓(๓-๐-๖) 
๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม                           ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา                                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๔๒๐๑ บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม     ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต                                           ๒(๑-๒-๓) 

              กลุ่มวิชาพลานามัย                                 ๑(๐-๒-๑) 
๐๐๓๒๐๒ การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         ๓(๒-๒-๕) ๐๐๕๑๗๑ ชีวิตและสุขภาพ                                     ๓(๓-๐-๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๘ กฎหมายปกครอง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา           

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๘ กฎหมายปกครอง 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย ดังนี   

๑. นางสาวอริสราการต์ บุญธรรม     รหัสนิสิต ๕๗๐๓๕๒๓๕ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C  
๒. นางสาวแพรชมพู   พ่ึงกลัด     รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๖๘๐ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๓. นางสาววาสนา  บุญทรง รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๗๘๑ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๔. นายชนที  ดอกพุฒ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๐๔๔ จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๕. นายภานุวัฒน์  เตโจ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๕๖๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C+ 
๖. นางสาวรุ่งนภา  อินทราย รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๖๔๐ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น B 
๗. นายทักษิณ  ค าวงศ์ษา รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๑๗๓ จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+ 
๘. นางสาวปรียานารถ   อินต๊ะสืบ    รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๗๕๗ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C 
๙. นางสาวนฤมล   กล่ าสี     รหัสนิสิต ๕๖๓๕๕๕๙๘ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๑๐. นางสาวพิมพ์ประภาพร แก้วพวง   รหัสนิสิต ๕๖๓๕๖๙๓๗ จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 

 

คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๘ กฎหมายปกครอง เป็นการกระท าความผิดครั งแรก 
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๑- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๘ กฎหมายปกครอง 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย ดังนี   
๑.๑ นางสาวอริสราการต์ บุญธรรม รหัสนิสิต ๕๗๐๓๕๒๓๕ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C 
๑.๒ นางสาวแพรชมพู   พ่ึงกลัด    รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๖๘๐ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นางสาววาสนา  บุญทรง รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๗๘๑ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๔ นายชนที  ดอกพุฒ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๐๔๔ จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๕ นายภานุวัฒน์  เตโจ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๕๖๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๖ นางสาวรุ่งนภา  อินทราย รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๖๔๐ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น B 
๑.๗ นายทักษิณ  ค าวงศ์ษา รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๑๗๓ จากเดิม C  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๘ นางสาวปรียานารถ   อินต๊ะสืบ รหัสนิสิต ๕๖๐๓๑๗๕๗ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C 
๑.๙ นางสาวนฤมล   กล่ าสี   รหัสนิสิต ๕๖๓๕๕๕๙๘ จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๑๐ นางสาวพิมพ์ประภาพร แก้วพวง   รหัสนิสิต ๕๖๓๕๖๙๓๗ จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี  

๑. นายเทดิเกียรติ  ฐานะวัฒนา รหัสนิสิต ๕๘๒๑๔๓๙๒ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+  
๒. นางสาวหทัยชนก ชะเอม       รหัสนิสิต ๕๘๑๔๐๓๔๕ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 

คณะศิลปศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี  นางสาวธรณ์ธนนันท์   ไชยวงค์ษา            
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา                       
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต เป็นการกระท าความผิดครั งที่  ๒ ของอาจารย์                    
ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๒- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี   
๑.๑ นายเทิดเกียรติ  ฐานะวัฒนา รหัสนิสิต ๕๘๒๑๔๓๙๒ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+  
๑.๒ นางสาวหทัยชนก ชะเอม       รหัสนิสิต ๕๘๑๔๐๓๔๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจากเป็นการกระท า
ความผิดครั งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ผู้สอน           
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ                 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนางสาวโยษิตา  ทนันไชย รหัสนิสิต ๕๗๐๔๐๖๕๗ จากเดิม D+     
แก้ไขเป็น A นั น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ผู้สอนประจ า       
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของอาจารย์     
ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติให้ นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวโยษิตา  ทนันไชย รหัสนิสิต ๕๗๐๔๐๖๕๗ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวัลลพ  อยู่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๔... 

 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                          

นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๗ ราย                     
และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี  

๑. นายวุฒิชัย   เขื่อนวิชัย  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๗๓๖๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. นายระพีพัฒน์ พรนิมิต  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๗๓๔๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๓. นายจิรายุ ริยะอุด รหัสนิสิต ๕๗๐๗๕๙๘๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๔. นายธนากร จันทร์ต๊ะค า รหัสนิสิต ๕๗๐๗๖๐๗๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๕. นายวสันต์ วีระหอม รหัสนิสิต ๕๗๐๗๖๒๗๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๖. นายฐากูร คงชู รหัสนิสิต ๕๗๐๗๖๐๒๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 
๗. นายจรัญญา สีสิงห์ รหัสนิสิต ๕๗๓๗๐๔๙๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๘. นางสาวปรายฟ้า นามบุปผา รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๗๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๙. นายเนติรักษ ์ รัตนเลอพงศ ์ รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย เป็นการกระท าความผิดครั งแรก ของอาจารย์     
ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๔- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี  
๑.๑ นายวุฒิชัย   เขื่อนวิชัย  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๗๓๖๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นายระพีพัฒน์ พรนิมิต  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๗๓๔๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๓ นายจิรายุ ริยะอุด รหัสนิสิต ๕๗๐๗๕๙๘๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๔ นายธนากร จันทร์ต๊ะค า รหัสนิสิต ๕๗๐๗๖๐๗๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๕ นายวสันต์ วีระหอม รหัสนิสิต ๕๗๐๗๖๒๗๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๖ นายฐากูร คงชู รหัสนิสิต ๕๗๐๗๖๐๒๗ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+ 
๑.๗ นายจรัญญา สีสิงห์ รหัสนิสิต ๕๗๓๗๐๔๙๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๘ นางสาวปรายฟ้า นามบุปผา รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๗๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 
๑.๙ นายเนติรักษ ์ รัตนเลอพงศ ์ รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๓๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน นายดิษฐา  จ าปาแขก  
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๙๙๕๕๔ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้แต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๙๙๕๕๔ การฝึกงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC) นั น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษา up ๓๒     
ล่าช้าเป็นครั งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ต่อไป 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๕- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้ นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๑๙๙๕๕๔ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)  
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่                   
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก “ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ 
ต่อไปนี จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” เป็น “ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี ” เพ่ือให้นิสิต
สามารถเลือกรายวิชาเอกเลือกตามความสนใจได้มากยิ่งขึ นและเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา ที่มีความสนใจ                       
แบบผสมผสานระหว่างกลุ่มได้ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก “ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน
จากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” เป็น “ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ 
จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี ” 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการจัดท าปริญญาบัตร ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยมีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาบางส่วน ได้มาติดต่อขอปริญญาบัตรฉบับใหม่ เนื่องจากฉบับเดิม
ช ารุดและสูญหาย ทั งนี  เนื่องจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่มี “ใบแทนปริญญาบัตร” กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการ                 
ประสานขอตัวอย่างการออก “ใบแทนปริญญาบัตร” จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการออกใบแทนปริญญาบัตร                       
ของมหาวิทยาลัยพะเยา นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                        
ประกอบการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๔... 

 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” แบบที่ ๒ โดยให้ปรับระดับข้อความ ใบแทนปริญญาบัตรลงมา 
และปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลง 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการเปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                   

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่                             
๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการเปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา          
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการน าเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการเปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการเปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการปรับแผนการเปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ จากปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากขาดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์       
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นั น 

กองแผนงาน จึงขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
จากปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จากปีการศึกษา ๒๕๕๘             
เป็นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบการปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
จากปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน (ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับ 

Steategy wheel & Expectation) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน 
(ฉบับปรับปรุงเพ่ือรองรับ Steategy wheel & Expectation) เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผน การด าเนินงานตามแผน                 
ให้สอดคล้องและมีเป้าหมายร่วมกันทั งมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการสร้าง                              
“วัฒนธรรมคุณภาพ” ให้เกิดขึ นภายมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและด าเนินงาน                              
ตามแผน (ฉบับปรับปรุงเพ่ือรองรับ Steategy wheel & Expectation) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน (ฉบับปรับปรุงเพ่ือรองรับ Steategy wheel & Expectation) ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน (ฉบับปรับปรุงเพ่ือ
รองรับ Steategy wheel & Expectation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในข้อ ๖ ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการในภาคเอกชน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสบการณ์การท างานร่วมกับภาคเอกชน จ านวนไม่เกิน ๓ คน และตามข้อ ๖ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน จ านวนไม่เกิน                
๓ คน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั งนี  อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน               
ให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน นั น 

อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริม                       
และสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ          
ในภาคเอกชน ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ขอเสนอข้อคิดเห็นให้มีการปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ           

ของบุคลากร 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙)             
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิต                       
ช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับนิสิตช่วยปฏิบัติงานขึ นใหม่ 
จากเดิมชั่วโมงละ ๒๕ บาท ปรับแก้เป็นชั่วโมงละ ๔๐ บาท และจากเดิมวันละ ๒๐๐ บาท ปรับแก้เป็น วันละ ๓๐๐ บาท นั น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ นและเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา                          
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอข้อคิดเห็นให้มีการปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของบุคลากร                                      
ที่มีการก าหนดค่าตอบแทน ดังนี  คือ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของบุคลากร มีค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐ บาท                  
หรือวันละ ๑๐๐ บาท กรณีที่ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่ง หรือวันละ ๒๐๐ บาท ส าหรับการปฏิบัติงาน                        
นอกเวลาท าการปกติติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก และวันละ ๓๐๐ บาท ส าหรับกรณีปฏิบัติงานในวันหยุด               
ท าการเต็มวันเหมือนวันท าการปกติ หรือเวลาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ทั งนี  ต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง                     
ไม่รวมเวลาหยุดพัก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ข้อเสนอข้อคิดเห็นให้มีการปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของบุคลากร ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. ไม่เห็นชอบการปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของบุคลากร เนื่องจาก          
มีประกาศมหาวิทยาลัยรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ           
ของบุคลากรอยู่แล้ว 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาจัดท าประกาศเพ่ิมเติม เรื่อง อัตราค่าตอบแทน 
กรณีนิสิตช่วยสอนติวให้นิสิตรุ่นน้อง  

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนการสอน              
ของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง ขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ในพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ของนิสิตหญิงข้ามเพศ กรณี นายนาดา  ไชยจิตต์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นายนาดา  ไชยจิตต์ นิสิตระดับปริญญาตรี รหัสนิสิต ๕๖๐๓๖๓๔๗ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
โครงการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตามระบบบริการการศึกษา โดยได้ยื่นค าร้อง                   
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พร้อมกับรูปถ่ายประจ าตัวที่แต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิง เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน           
ประกอบการอนุมัติส าเร็จการศึกษา และออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั งนี  นายนาดา  ไชยจิตต์ 
ได้รับการประสานงานจากผู้ประสานงานประจ าคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิง 
โดยสามารถยื่นค าร้องขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะได้ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้ท าการติดต่อ
ไปยังกองกิจการนิสิต ที่มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่ งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่                      
ให้ด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตไปยังอธิการบดี โดยให้จัดท าหนังสือถึงคณบดีคณะนิติศาสตร์ เพ่ือพิจารณาตามล าดับ
ขั นตอนต่อไป นั น 

กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ในพิธี                 
รับพระราชทานปริญญาบัตร ของนิสิตหญิงข้ามเพศ กรณี นายนาดา  ไชยจิตต์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ของนิสิตหญิงข้ามเพศ       
กรณี นายนาดา  ไชยจิตต์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณา
การขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ของนิสิตข้ามเพศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และรูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ เพ่ือยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา โดยให้พิจารณาการขออนุมัตเิป็นราย ๆ ไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๒๐- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                        
๒ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕                    
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕                          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔... 

 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ            
การออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕                                
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา                
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวน ๑ หลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)                
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

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

การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร                   
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั งนี  สามารถดาวน์โหลด              
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญาได้ที่   www.mua.go.th/users/bhes/index.htm                                         
และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียด         
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 

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


-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ Entrepreneurial University และการพัฒนา
พื้นที่นวัตกรรม Innovation District ในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 

สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ Entrepreneurial University และการพัฒนา                   
พื นที่นวัตกรรม Innovation District ในมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรี                          
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการ          
นวัตกรรมในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การโอนงบประมาณการด าเนินงานโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นในดินแบบอัตโนมัติส าหรับการปลูกหม่อนบนพื้นที่ขนาดใหญ่  
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการโอนงบประมาณการด าเนินงานโครงการการพัฒนาต้นแบบ       
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื นในดินแบบอัตโนมัติส าหรับการปลูกหม่อนบนพื นที่ขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริม                   
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม                
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนางสาวจิราพร  ไชยวงศ์สาย ตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๕๔๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั งนี  ส านักงานคณะกรรมการ                   
การอุดมศึกษา ได้เบิกจ่ายงบประมาณโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื นในดินแบบอัตโนมัติ                   
ส าหรับการปลูกหม่อนบนพื นที่ขนาดใหญ่ ของนางสาวจิราพร  ไชยวงศ์สาย สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐               
จ านวน ๒๗๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาไม่หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) จากเงินงบประมาณดังกล่าว                          
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถออกไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมและประเทศ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร               
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานสถานภาพการด าเนินการด าเนินงานวิจัยของหน่ วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอรายงานสถานภาพการด าเนินการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ เพ่ือมหาวิทยาลัยพะเยาทราบสถานภาพการด าเนินงาน และพิจารณาให้ความ
ร่วมมือเร่งรัดนักวิจัย ในหน่วยงานรายงานผลส าเร็จของงานวิจัย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ที่ยังติดค้างการส่งผลงานวิจัย             
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐          

และกลุ่มวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๔ โครงการ และกลุ่มวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๓ กลุ่ม งบประมาณสนับสนุนทั งสิ น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยเงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ก าหนดการจัดกิจกรรมการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมการประเมินผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง 
โอกาสในการพัฒนา อีกทั งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
โดยมีกิจกรรม ดังนี  

๑. กิจกรรมการประเมินผู้อ านวยการกอง ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒. กิจกรรมการประเมินคณบดี ในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๓. กิจกรรมการประเมินอธิการบดี ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่ง        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๔๙๕/๒๕๕๙ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๔๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว       
จ านวน ๔ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๙        
จ านวน ๑๖๓ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๕๗๙,๒๐๐,๐๖๒.๕๗ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๕๖๖,๒๗๙,๒๑๐.๙๖ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 

 

 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 

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

 

 

 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวของนิติกร 
ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๐... 

 

 



-๒๘- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๐๐ (๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๖ การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ         

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

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

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั งที ่๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงาน... 

 

 



-๒๙- 
 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกจิการนสิิตพจิารณา กอ่นน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งต่อไป 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการยกร่างประกาศ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกิจการนิสิตพิจารณา ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ 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 ครั งที่ ๑๑๑... 

 

 



-๓๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๑๑ (๑๒/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 

 
๖.๑.๔ ขออนุมัติจัดตั งศูนย์ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติการจัดตั งหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั งและการบริหารศูนย์ศึกษาและ

พั ฒ น าน วั ต กรรมท้ อ งถิ่ น  (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 แต่งตั งคณะกรรมการด 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” ในการจัดตั งหน่วยศึกษา
และพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๙ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๑- 
 

๖.๑.๙ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา              
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา             

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์  
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร หลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั งที่ ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒ ขออนุมัติจัดตั ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา” 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดตั ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตเชียงราย 
มหาวิทยาลัยพะเยา” 

วิทยาเขตเชียงราย รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
๔.๓ ขออนุมัติจัดตั ง “หน่วยปฏิบัติการการโรงแรม

และการท่องเที่ยว วิทยาเขตเชียงราย” 
มติ  ที ่ประชุมได้พ ิจารณาแล้วม ีมติอนุมัติการจัดตั ง “หน่วยปฏิบัติการการโรงแรมและ           
การท่องเที่ยว วิทยาเขตเชียงราย” 
 

วิทยาเขตเชียงราย รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท า
โครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๙            
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม 
จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงาน                     

ทางวิศวกรรม จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณ           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยุบรวม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 
ทั ง ๒ ฉบับ เป็นประกาศฉบับเดียวกัน และให้น าข้อความ จากข้อ ๔ ใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม จากงบประมาณ                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพิ่มเติมเป็น ข้อ ๗ ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิ ศวกรรม จากงบประมาณ            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการของคณ ะวิ ศวกรรมศาสตร์             
ใน การน า  (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อ ง              
เกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าโครงงานทางวิศวกรรม 
จากงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๙            
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยัพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๒- 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติให้  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพรปวีร์  ฉายส่องแสง             
รหัสนิสิต ๕๗๐๓๑๖๔๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร            
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขอหารือแนวทางในการรวบรวมข้อมูล 
เพื่ อรองรั บการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อหาข้อมูล

แนวทางการค านวณ Full – Time Equivalent (FTE) ของอาจารย์ เพื่อให้มีความเข้าใจ           
ที่ตรงกันระหว่างคณะกับหน่วยงานกลางและสามารถน าข้อมูลไปประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

๒. มอบผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัยตามแนว ADRI             
เพื่อท าความเข้าใจตัวบ่งชี  การรวบรวมข้อมูล และการเขียน SAR ตามแนว ADRI ในวันศุกร์ที่           
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง ก าหนดเนื อหาสาระการสอบวัด
คุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ   

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
เนื อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ   ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๓- 
 

๖.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อ ง  ก าห น ด บ ท ล งโท ษ  ก รณี
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๙  (ร่ า ง )  ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการด าเนิ นการจัดท าข้ อสอบ จ่ าย
ข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการ
จัดท าข้อสอบ           จ่ายข้อสอบและ
รับข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙              

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี กรรมการคุมสอบ                        
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ                
ในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการจัดท าข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบกองบริการการศึกษา ยุบรวมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ๒ ฉบับ ดังนี  
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ        

กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ              

จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ และก าหนดบทลงโทษ กรณี การจัดท าข้อสอบ                    
จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการและน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อ ง ก าห น ดบ ทล งโทษ  กรณี ก รรมการคุ ม สอบ                        
ไม่มาปฏิบัติ งานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการจัดท าข้อสอบ 
จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนออธิการบดีลงนาม 

เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๘ ขออ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร /ส าข าวิ ช า                
แ ล ะ จ า น ว น รั บ เข้ า ศึ ก ษ า ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. อนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย เร่งด าเนินการจัดส่งรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) เพื่อใช้ในการรับสมัครบุคคล 

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังกองบริการการศึกษาต่อไป 
 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติ เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะ/วิทยาลัย รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของการจ าหน่ายน้ าดื่ม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง ได้มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของหน่วยน  าดื่ม 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยบริหารน  าดื่ม ทั งนี  กองกลาง จึงได้จัดท า  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของการจ าหน่ายน  าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  กองกลาง จึงขออนุมัติยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของการจ าหน่ายน  าดื่ม  
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของการจ าหน่ายน  าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของการจ าหน่ายน  าดื่ม  
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาเขตเชียงราย ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายสมาคม          
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย               
ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั น 

  วิทยาเขตเชียงราย จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายสมาคม                      
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย        
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง              
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน         
แห่งประเทศไทย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน 
(เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 
กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน (เพ่ิมเติม) 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว ได้มีการเพ่ิมเติมเนื อหาในบันทึกข้อตกลงบางส่วน ซึ่งได้ผ่านการแปล                      
จากคณะศิลปศาสตร์แล้ว ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

  คณะแพทยศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย                              
กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน (เพ่ิมเติม)                       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน (เพ่ิมเติม) ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน (เพ่ิมเติม) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๒... 

 

 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) บั นทึ กข้ อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลั ยพะเยา ประเทศไทย กับ
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การอบรม
ภาษาจีนแบบเข้ม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัย                
ครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การอบรมภาษาจีนแบบเข้ม เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
บัดนี  บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้หมดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน             
ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ขึ น พร้อมทั งแก้ไขเนื อหาบางส่วน ซึ่งได้ผ่านการแปลจากคณะศิลปศาสตร์แล้ว 
ทั งนี  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

  คณะแพทยศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย                              
กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การอบรมภาษาจีนแบบเข้ม รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน              
ว่าด้วย การอบรมภาษาจีนแบบเข้ม ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย การอบรมภาษาจีนแบบเข้ม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๓๗- 
 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (CAR) ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการปรับปรุงตามรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ ครั งที่ ๑               
ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ ครั งที่  ๒             
ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท ารูปแบบการรายงาน ส่งไปยัง            
คณะ/วิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย          

ในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๗/๒๕๕๙                    
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย   
ในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ      
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย              
ในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา           
วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั งนี  คณะสามารถด าเนินการ
ปรับเป็นประกาศของคณะเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะต่อไปได ้
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙            
ของวิทยาลัยการจัดการ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั งที่ ๗/๒๕๕๙                    
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของวิทยาลัยการจัดการ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ดังนี  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร 
จากเดิม ๕ คน เป็น ๖ คน ดังนี  
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน ๖ คน 

๒. รองศาสตราจารย์ชวลีย์  ณ ถลาง 
จากเดิม ๕ คน เป็น ๑๐ คน ดังนี  
๒.๑  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน 
๒.๒  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท 
 แผนก ก แบบ ก๒     จ านวน ๕ คน 
 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙                  
ของวิทยาลัยการจัดการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๑๐.๑ ก าหนดว่าหากอาจารย์ประจ ามีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานิสิตได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถาบันอุดมศึกษานั น แต่ทั งนี  ต้องไม่เกิน ๑๐ คน โดยสัดส่วนจ านวนนิสิต ที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับ
จ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติแต่งตั งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการจัดการ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
๑. เห็นชอบการแต่งตั งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการจัดการ ดังนี  

๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม  ธรรมบุตร 
จากเดิม ๕ คน เป็น ๖ คน ดังนี  
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๖ คน 

๑.๒ รองศาสตราจารย์ชวลีย์  ณ ถลาง 
จากเดิม ๕ คน เป็น ๑๐ คน ดังนี  
๒.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน 
๒.๒  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท 
 แผนก ก แบบ ก๒ จ านวน ๕ คน 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๓๙- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๑.๑ จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้ความร่วมมือ
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค ๕ ครั งที่ ๓๓ “กว๊านพะเยาเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นตัวแทนภาค ๕ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนอง เกมส์” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั งพนักงาน
สายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๔๙๕/๒๕๕๙ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๔๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับ
มอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๔ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี  

๖.๒.๒.๑ ก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร สวดมนต์เจริญจิตภาวนา และพิธีตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์
หลังอาคารหอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  

๖.๒.๒.๒ เชิญซื อข้าวสารหอมมะลิปลอดภัย ร่วมท าบุญตักบาตร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้าวสารที่จัดจ าหน่ายนั น 
เพ่ือช่วยเหลือชาวนาแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคายุติธรรม ทั งนี  จะเริ่มด าเนินการ
จัดจ าหน่ายข้าวสารในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม/สั่งจอง
ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๑ – ๑๐๑๔      

 
๖.๒.๓ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

ระหว่าง UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA AND UNIVERSITY OF PHAYAO THAILAND เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๔๐- 
 

 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 


