
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) 

วันพุธที ่๒๑ เดือนธันวาคม 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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี  แสนรักษ์) แทน  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สุรชาติ  พุทธิษา) แทน 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(ดร.สิทธิชัย  พิมลศรี) แทน  

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๒. 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. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ หัวหน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ ์ หัวหน้างานนิติการ 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๗. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นายมานพ  ปันทิยะ บุคลากร 
๑๙. นางสาวลักษณ์  มณีทิพย์ บุคลากร 
๒๐. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายจักรพงค์  มาลีพัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ การประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ และการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยได้รับค าชื่นชมและส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ก ากับดูแลการติดตั้งป้ายชื่อถนน

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 
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๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นัดประชุมหารือเรื่อง อุบัติเหตุ การขับรถย้อนศรของรถร่วมบริการ 
ปัญหาการจอดรถในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม และการใช้ความเร็วในการขับรถ ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ ให้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการท าความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าคณะ/วิทยาลัย 
และมอบกองอาคารสถานที่จัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดเส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา            
เดือนละ ๒ ครั้ง ต่อไป  

๕. เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ก าหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสามารถน าค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมมาหักลดหย่อนได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะเน้นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการปรับพ้ืนฐาน และแนวคิดต่าง ๆ ให้กับเด็ก 

๗. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์ให้บริการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีรองอธิการบดี           
(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) เป็นผู้ก ากับดูแล  

๘. มหาวิทยาลัยพะเยา ไดแ้ต่งตั้งให้ นายวิทูรย์  ตลุดก า เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะด้านกฎหมายของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รักษาการคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี         
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  นายสุ วิทย์  ติค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสุวิทย์  ติค า อาจารย์ผู้สอน

ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                   
ภาคการศึกษาที่ ๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนิสิต จ านวน ๓ ราย เนื่องจากกรอกเกรดผิด ดังนี้ 

๑. นางสาวโสภิตรา   ตาค าวัน  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๕๘๔๖  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๒. นางสาวเกศกนก   ก าจัด  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๐๔๙ จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B 
๓. นางสาวธีรดา   ผดุงโชค  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๑๔๐ จากเดิม B  แก้ไขเป็น C  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสุวิทย์  ติค า อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสุวิทย์  ติค า อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายสุวิทย์  ติค า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายสุวิทย์  ติค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน แก้ไขผลการศึกษา
ของนิสิต จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวโสภิตรา   ตาค าวัน  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๕๘๔๖  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นางสาวเกศกนก   ก าจัด   รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๐๔๙ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวธีรดา   ผดุงโชค  รหัสนิสิต ๕๙๐๕๖๑๔๐ จากเดิม B  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสุวิทย์  ติค า เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



-๖- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) เมื่อวันที่                   
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘                   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘           
และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง          
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม                                 
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ                       
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม 
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ                                        
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทาง                              
ในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก 
http:/www.mua.go.th/users/bhes/index.htm รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 

 



-๗- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การปรับลดเวลาการสอบปลายภาค รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ปรับลดเวลาการสอบปลายภาค รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย        
ซึ่งก าหนดให้จัดการสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากเดิม คือ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เป็น ๒ ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. แทน เพ่ือให้สอดคล้องกบัเนื้อหา จ านวนข้อสอบและคะแนนสอบ ทั้งนี้ การปรับลดเวลา
การสอบปลายภาคจะไม่ส่งผลกระทบต่อนิสิตแต่อย่างใด เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหมู่เรียนได้แจ้งให้นิสิตรับทราบ
โดยทั่วกันแล้ว ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะภาษาไทยในภาคการศึกษานี้ มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล โดยแบ่งเป็นคะแนนเก็บ (คะแนนเข้าชั้นเรียน แบบฝึกหัด และงานกลุ่ม) เป็น ๔๐% และคะแนนสอบกลางภาค 
ปลายภาค อย่างละ ๓๐% รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย จาก วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็น วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙          
(ซึ่งเป็นวันเดียวกับการสอบปลายภาคของรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ที่ได้ก าหนดไว้อยู่แล้ว) โดยจะด าเนิน            
การสอบปลายภาคในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (เวลาการท าข้อสอบปลายภาค ๒ ชั่วโมง จ านวนข้อสอบ ๗๐ ข้อ) 
และจะด าเนินการสอบกลางภาคต่อในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (เวลาการท าข้อสอบกลางภาค ๑ ชั่วโมง จ านวนข้อสอบ                     
๕๐ ข้อ) ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาไทย ได้ปรับข้อสอบให้มีจ านวนข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอบ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ                    
ต่อนิสิต พร้อมทั้งได้แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกันแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง การโอนงบประมาณการส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการ การเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริม  
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
รอบท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการโอนงบประมาณการส่งมอบผลการด าเนินงานโครงการ                   
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตของโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย                         
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เนทิยา  กรีธาชาติ ตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
ได้ด าเนินการโอนเงินงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสน                  
แปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาไม่หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
(indirect or overhead cost) จากเงินงบประมาณดังกล่าว เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ออกไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การโอนงบประมาณโครงการการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส าหรับบริหารการเก็บเกี่ยวใบหม่อน
บนพื้นที่ขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบที่ ๔ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการโอนงบประมาณโครงการการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ส าหรับบริหารการเก็บเกี่ยวใบหม่อนบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา                             
ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
รอบที่ ๔ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนายบวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ ตามกรอบงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจ านวน     
๔๗๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการโอนเงิน      
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ จ านวน ๒๓๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบส าเนาการโอนเงินให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการ                
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาไม่หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or 
overhead cost) จากเงินงบประมาณดังกล่าว เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงาน                  
เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

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

 

 

 

 

 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการ น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ในข้อ ๑.๑ , ๑.๕ 
และ ๑.๖ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวของนิติกร ในข้อ ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ ต่อไป  

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่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 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 าเนินการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย (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 าเนินการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงาน... 

 

 



-๑๒- 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
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 าเนินการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
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 าเนินการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

 

- ในครางประชุม ครั้งที่ ๑๑๐... 

 

 



-๑๓- 
 

- 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 ๑๑๒ (๑๓/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             

เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัด
คุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน             
ของอาจารย์พิ เศษต่ างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 

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

ต่างประเทศ ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
๒. มอบคณะแพทยศาสตร์  ปรับเพิ่ มเติม (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดั งกล่ าว                  

ให้ครอบคลุม กรณีอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงาน          
ไม่ถึง ๑ สัปดาห์ หรือเกิน ๑ สัปดาห์ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการประสาน
การตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิ เศษต่างประเทศ  
ส าหรับหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
(เพิ่มเติม) กับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๔.๑ ขออนุมัติ... 

 

 



-๑๔- 
 

๔.๔.๑ ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือก
เรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

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

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขหัวข้อการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียน             
กลุ่มรายวิชาเอกเลือกหลักสูตรดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบรกิารการศึกษา ในการน า เรื่อง 
การปรับปรุงเง่ือนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๔.๒ ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือก
เรียนกลุ่ มวิชาเอกเลือก หลักสูตร
วิ ศ วก ร รม ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ปรับแก้ไขเง่ือนไข           
การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก จาก “ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้” 
เป็น “ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ หรือให้เลือกเรียนรายวิชา           
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้” 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขหัวข้อการขออนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขการเลือกเรียน             
กลุ่มวิชาเอกเลือกหลักสูตรดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบรกิารการศึกษา ในการน า เรื่อง 
การปรับปรุงเง่ือนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๑.๑ ขออนุมัติยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS 

ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติการยกเลิก (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS  

ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเห็นชอบให้ด าเนินการรวมค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ          
ไวใ้น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามข้อเสนอของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (สถาบันขงจื่อ) 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการปรับเพิ่มเติม 
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HKS  
ระหว่างศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา          
กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร (สถาบันขงจื่อ) 
มหาวิทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง โดยเห็ นชอบให้ ด าเนิ นการ                   
รวมค่าใช้จ่ายการจัดการสอบไว้ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ตามข้อเสนอของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
(สถาบันขงจื่อ) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตร... 

 

 



-๑๕- 
 

๖.๒.๑.๒ (ร่ าง) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิ ชาการจั ดการการสื่ อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน า เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพือ่พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา            
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๔ ขออนุมัติการเทียบรายวิชา หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กับรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเทียบรายวิชา 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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 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) 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๐๐๒๒๐๒ สังคม... 

 

 



-๑๖- 
 

๐๐๒๒๐๒ สังคมพหุวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) ๐๐๓๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญ าท้ องถิ่ น                 
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)  

๔.๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๘ 
กฎหมายปกครอง 

มต ิ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   พึ่งกลัด    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 าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนะ  ศรีปัตตา 

๔.๕.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวธรณ์ ธนนันท์   ไชยวงค์ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ 
ทักษะชีวิต 

มต ิ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. มอบคณะศลิปศาสตร ์ลงโทษภาคทัณฑ ์นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด
ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการลงโทษภาคทัณฑ์ 
นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 

๔.๘ ขออนุมัติ... 

 

 



-๑๗- 
 

๔.๘ ขออนุมัติรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” แบบที่ ๒ โดยให้ปรับระดับข้อความ ใบแทนปริญญาบัตรลงมา 

และปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลง 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการน ารูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร” เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๕.๓ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี            
นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑ ๔ ๖ ๒ ๐ ๐  ภ าษ าอั งก ฤ ษ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายวัลลพ  อยู่ดี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวโยษิตา  ทนันไชย รหัสนิสิต ๕๗๐๔๐๖๕๗ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A  
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายวัลลพ  อยู่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น

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

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายวัลลพ  อยู่ดี 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบท
ส าหรับงานมัลติมีเดีย 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงาน

มัลติมีเดีย แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๙ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายวุฒิชัย   เขื่อนวิชัย  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๗๓๖๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นายระพีพัฒน์พร นิมิต  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 าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. คณ ะวิ ทยาการจั ดก ารและสารสน เทศศาสตร์                   
ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับ
งานมัลติมีเดีย เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายดิษฐา  จ าปาแขก 

๔.๖ ขออนุมัติ... 

 

 



-๑๘- 
 

๔.๖ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ก รณี  น า งส าวจั น ทิ ม า   ชู รั ศ มี 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๙๙๕๕๔ 
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม              

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๑๙๙๕๕๔ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (AEC)  

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

คณ ะเภสั ชศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน              
นางสาวจันทิมา  ชูรัศมี เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๑ ขอความเห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและ
ด าเนินงานตามแผน (ฉบับปรับปรุ ง         
เพื่อรองรับ Steategy wheel & Expectation) 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบคู่มือการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผน                
(ฉบับปรับปรุงเพื่อรองรับ Steategy wheel & Expectation) 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการในภาคเอกชน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน              

ให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
ในภาคเอกชน เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๓ ขอเสนอข้ อคิ ด เห็ นให้ มี การปรับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท า
การของบุคลากร 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่เห็นชอบการปรับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการของบุคลากร เนื่องจาก          

มีประกาศมหาวิทยาลัยรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ           
ของบุคลากรอยู่แล้ว 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาจัดท าประกาศเพิ่มเติม เรื่อง อัตราค่าตอบแทน 
กรณีนิสิตช่วยสอนติวให้นิสิตรุ่นน้อง  

๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนการสอน              
ของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรณีนิสิต
ช่วยสอนติวให้นิสิตรุ่นน้อง พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑๔ ขออนุญาต... 

 

 



-๑๙- 
 

๔.๑๔ ขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิต “หญิง” ในพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของนิสิตหญิงข้ามเพศ 
กรณี นายนาดา  ไชยจิตต์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขออนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ของนิสิตข้ามเพศ           
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
โดยให้พิจารณาการขออนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตแต่งกาย
ด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ของนิสิตข้ามเพศ           
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะ 
เพื่อยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

๒. กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการประสาน นายนาดา  ไชยจิตต์ 
ผู้ยื่นค าร้อง เพื่อขอสัมภาษณ์ กรณีการขออนุญาตแต่งกาย
ด้วยชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิต “หญิง” ในพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของนิสิตหญิงข้ามเพศ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (CAR) ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๒. มอบหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการปรับปรุงตามรายงาน
การประเมิ นคุณ ภาพภายใน  ของคณ ะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา                             
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

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

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

๕. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท ารูปแบบการรายงาน ส่งไปยัง            
คณะ/วิทยาลัยต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย          
ในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ คณะสามารถด าเนินการปรับเป็นประกาศของคณะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ
ต่อไปได้ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานแจ้งมติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙           
แก่วิทยาลัยการศึกษาต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง                         
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรับแก้ไข และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับแก้ไข (ร่าง)             
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสาน ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี                
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรับแก้ไข และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับแก้ไข (ร่าง)             
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสาน ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบ   
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา                                   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๒๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้รับมอบหมายให้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร       
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ นั้น 

   กองกลาง งานประชุมและพิธีการ จึงขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                  
ประจ าปี ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย เพื่อขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่หน่วยงานต่างๆ  ได้ก าหนดในแผนกลยุทธ์ร่วมกันว่า คณะ/วิทยาลัย จะน าเสนอหลักสูตรอย่างน้อย    
๑ หลักสูตร เพ่ือขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงได้ขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย ระบุหลักสูตรที่จะขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และแจ้งให้
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือจะได้จัดโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนให้บรรลุเป้าต่อไป นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการพิจารณาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย             
เพ่ือขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๒๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การพิจารณาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย ระบุหลักสูตรที่จะขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ หลักสูตร ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ให้บรรลุเป้าต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว                        
นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา               
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา ไม่ได้บันทึกผลการส าเร็จการศึกษาในระบบ
ทะเบียนออนไลน์ให้กับนิสิต จ านวน ๑ ราย คือ สิบเอกศุภชัย  ดวงสุดา รหัสนิสิต ๕๗๔๑๑๔๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต         
โครงการพิเศษ จึงท าให้ไม่ปรากฏรายชื่อนิสิตรายดังกล่าวในการส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ   
ต้องรอผลการเทียบโอน การบันทึกผลการเทียบโอน และการช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนของนิสิต ซึ่งนิสิตหลักสูตรดังกล่าว
ช าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนไม่พร้อมกัน จึงท าให้ไม่ได้บันทึกผลการส าเร็จการศึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์ 
ให้นิสิตรายดังกล่าว 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ ราย คือ สิบเอกศุภชัย  ดวงสุดา รหัสนิสิต ๕๗๔๑๑๔๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 
และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ ราย คือ สิบเอกศุภชัย  ดวงสุดา 
รหัสนิสิต ๕๗๔๑๑๔๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ ราย 
คือ สิบเอกศุภชัย  ดวงสุดา รหัสนิสิต ๕๗๔๑๑๔๑๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 
และให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล             
กับมหาวิทยาลัยพะเยา การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข          
สู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงาน                 
กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการด าเนินโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัย             
แห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายด าเนินกิจกรรมร่วมกัน     
ตามแผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุภาวะแห่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือก             
เป็นภาคีเครือข่ายดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยพะเยา การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ              
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว นั้น 
   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน 

๒. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) 
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมอบทุกหน่วยงานเริ่มทดลองใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้เริ่มใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่วันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น 

   กองกลาง จึงขอเสนอการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเลขานุการผู้บริหาร  

และเลขานุการของคณะ/วิทยาลัย โดยใช้งบประมาณของกองกลาง  
๒. มอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประสานผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) เพ่ือด าเนินการ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

๓. การเสนอหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพิจารณาสั่งการ/ลงนาม/อนุมัติ ให้ชะลอไปก่อน
จนกว่าจะร่างระเบียบตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ ทั้งนี้สามารถแจ้งหนังสือเวียนและเพ่ือทราบ        
ผ่านระบบดังกล่าวได้ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และจ านวน ๓ ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา) 
นายวุฒิชัย  ไชยรินค า (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) และรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)  

๖.๒.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ            
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานการเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.             
ซึ่งมีบุคลากรร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ จ านวน ๓๖ ราย โดยมีนายอรุณ  หนูขาว เป็นผู้ประสานงาน             
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้คณะกรรมการบริการวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและตอบสนองพันธกิจด้านการให้บริการ
แก่สังคมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อชุมชนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายงานการสรุปประเด็นนโยบายนายกรัฐมนตรี เพ่ือจัดท างบประมาณการจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ จังหวัดพะเยา แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ขอให้ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย           
ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/มุมส านักงานจังหวัดพะเยา/  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

๖.๒.๒.๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) แจ้งการพระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในระยะที่ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และทาง อพ.สธ. ได้ด าเนินการออกประกาศ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. และคณะด าเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒.๔ ก าหนด... 

 

 

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


-๒๕- 
 

๖.๒.๒.๔ ก าหนดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ ก าหนดการพิธีท าบุญเนื่ องในวันขึ้นปี ใหม่  ประจ าปี  ๒๕๖๐ ในวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙                          
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนา และเพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
รวมทั้งได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ ก าหนดการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม กาดแลงวิถีล้านนา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) รูปแบบการจัดงาน 

- ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ ๑ คณะ ๑ โมเดล ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการใช้บริการ
นวดประคบ 

- ชมการประกวดร้องเพลงโฟล์คซองจากนิสิตและหน่วยงานต่าง ๆ 
- ชมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากนิสิตและหน่วยงานต่าง ๆ 
- ชมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๒) บูธจ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ภายในงาน 
- เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 
- ห้างร้านเอกชน 
- นิสิตมหาวิทยาลัย 

๓) การรับคูปองก่อนเข้างาน เพ่ือร่วมลุ้นของรางวัลพิเศษภายในงาน  
๖.๒.๓.๓ ก าหนดการจัดงาน Meeting of the mind ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา  
๖.๒.๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ 

การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑ ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการกระบวนการ
และระบบการท างานเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือท าการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ... 

 

 



-๒๖- 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานผลตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีและที่ประชุมคณะกรรมการ                 
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙         

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
๖.๒.๔.๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๒/๒๕๕๙)             

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
๖.๒.๕ ผู้จัดการบริษัท เคเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (คุณนววรรณ ห้อยยี่ภู่) รายงานผลการด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านการเงิน กองคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
ระยะที่ ๑ ดังนี้ 
๖.๒.๕.๑ แนวทางจากสภามหาวิทยาลัย เป้าหมาย ม.พะเยา ๔.๐ 

๑) การใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
- Data => Information => Wisdom 

๒) การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
- กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 
- การควบคุมภายในที่ดี 
- การใช้ระบบ ERP อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Team) 
๖.๒.๕.๒ ขอบเขตโครงการ 

๑) งานงบประมาณ 
๒) งานพัสดุ 
๓) งานการเงินรับ/จ่าย 
๔) งานบัญชี 

๖.๒.๕.๓ แผนการด าเนินโครงการและแนวทางการด าเนินงาน 
๖.๒.๕.๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านการเงิน กองคลัง การพัสดุ 

การงบประมาณ และระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๒๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


