
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
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 

(นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ) แทน 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน 
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 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)    

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(นายมนตรี  แสนวังสี) 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. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๐. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๑. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๔. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๗. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. แนะน า รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
๓. แนะน า นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ศึกษารายละเอียดหนังสือ Thailand ๔.๐ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย           

สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
 
 
 
 ๕. ส านักงานรับรองมาตรฐาน... 
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๕. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคล           
เพ่ือคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณหน้าอาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(ปวง ธมฺมปญฺโญ) ซึ่งสามารถจอดรถได้ จ านวน ๗๐๐ คัน ตามโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและลานจอดรถ
มหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน งดจอดรถบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่ใช่
สถานที่จอดรถ เนื่องจากเป็นการกีดขวางการจราจร และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ 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 ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          

(นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาทบทวนการปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้ งนี้  คณะศิลปศาสตร์                   
ได้พิจารณา ทบทวนการปรับปรุงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐          
เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ชื่อหลักสูตร
บ่งชี้ถึงการเรียนแบบประยุกต์มากกว่าทฤษฎี สร้างแรงจูงใจต่อผู้สนใจศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาต ิ             
ที่เน้นการบูรณาการ และการน านวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Linguistics 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Applied Linguistics 

 
 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Arts (Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.A. (Linguistics) 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Arts (Applied  Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.A. (Applied Linguistics) 

 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Linguistics 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Applied Linguistics 

 
 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Arts (Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.A. (Linguistics) 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Arts (Applied  Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.A. (Applied Linguistics) 

 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาทบทวนการปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้ งนี้  คณะศิลปศาสตร์                      
ได้พิจารณาทบทวนการปรับปรุงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐             
เพ่ือให้ชื่อหลักสูตรบ่งชี้ถึงการเรียนแบบประยุกต์มากกว่าทฤษฎี สร้างแรงจูงใจต่อผู้สนใจศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้อง              
กับนโยบายระดับชาตทิี่เน้นการบูรณาการ และการน านวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตร          
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Linguistics 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Linguistics 

 
 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ph.D. (Linguistics) 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Applied  Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ph.D. (Applied Linguistics) 

 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Linguistics 

ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
               สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Linguistics 

 
 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ph.D. (Linguistics) 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย) : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Applied  Linguistics) 
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ph.D. (Applied Linguistics) 

 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี           
๒ ปริญญา ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ โดยย้ายรายวิชา ๑๖๑๔๘๑ การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) จาก ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาปลาย ไป ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังนี้ 

 ๑.๑  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาเคมี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕          
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕          
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕          
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑.๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยมอบ
วิทยาลัยการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบและปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิต ตามแผนการศึกษาที่ขอปรับ ให้เป็นไป              
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕      
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ 
โดยให้ตัด รายวิชา ๒๔๘๔๙๑ การฝึกงาน หรือ รายวิชา ๒๔๘๔๙๒ การศึกษาอิสระ หรือ รายวิชา ๒๔๘๔๙๓ สหกิจศึกษา 
ออกจากแผนการศึกษา และให้ระบุหมายเหตุ ใต้โครงสร้างหลักสูตรว่าให้เทียบรายวิชาดังกล่าว กับรายวิชา 
๑๖๑๕๙๑ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๖ หน่วยกิต หรือรายวิชา ๑๖๑๕๙๒ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา ๒ ๖ หน่วยกิต ได้ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบการปรับแผนการศึกษาดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ ต่อไป  
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๘- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ โดยย้ายรายวิชา ๑๖๑๔๘๑ การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา     
๓(๓-๐-๖) จาก ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย ไป ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาเคมี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕          
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕          
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕          
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยมอบวิทยาลัยการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบและปรับแก้ไข
จ านวนหน่วยกิต ตามแผนการศึกษาที่ขอปรับ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ          
ของมหาวิทยาลัย 

๑.๗ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕      
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยให้ตัด รายวิชา ๒๔๘๔๙๑ การฝึกงาน หรือ รายวิชา ๒๔๘๔๙๒ 
การศึกษาอิสระ หรือ รายวิชา ๒๔๘๔๙๓ สหกิจศึกษา ออกจากแผนการศึกษา และให้ระบุหมายเหตุ 
ใต้โครงสร้างหลักสูตรว่าให้เทียบรายวิชาดังกล่าว กับรายวิชา ๑๖๑๕๙๑ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสถานศึกษา ๑ ๖ หน่วยกิต หรือรายวิชา ๑๖๑๕๙๒ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 
๒ ๖ หน่วยกิต ได ้

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  

๑. ถอนรายชื่อ นางสาวนลินภัสร์  พิทักษ์อโนทัย เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ 
๒. ปรับ จาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช เป็น นายสิทธิชัย  พันชน เนื่องจาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ลาศึกษาต่อ 
๓. ปรับ จาก นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็น นายอนุรักษ์  ไชยฮ่ัง เนื่องจาก นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์                

ลาศึกษาต่อ 
๔. ปรับ นายศราวุธ  หล่อดี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙           

เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
เดิม ใหม่ 

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

๑ นางสาวจินตนา  แปบดิบ* ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

คงเดิม 
 

๒ นางสาวนลินภัสร์  พิทักษ์อโนทัย* 
 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

- - นางสาวนลินภัสร์ พิทักษ์อโนทัย 
ลาศึกษาต่อ  

๓ นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

นายสิทธิชัย  พันชน ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

นายบัณฑิต ทิพย์เดช 
ลาศึกษาต่อ 

๔ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง ค.ม.(การสอนภาษาไทย) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

นายวัชรินทร์ แก่นจันทร ์
ลาศึกษาต่อ 

๕ นายศราวุธ   หล่อด ี ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

นายศราวุธ   หล่อดี* ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

ปรับ นายศราวุธ  หล่อด ี
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๖ 
 

นายอธิพงษ์  เพ็ชร์เกิด* ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) คงเดิม 

 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๐- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
๑.๑ ถอนรายชื่อ นางสาวนลินภัสร์  พิทักษ์อโนทัย เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ ปรับ จาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช เป็น นายสิทธิชัย  พันชน เนื่องจาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ ปรับ จาก นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็น นายอนุรักษ์  ไชยฮ่ัง เนื่องจาก นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์                

ลาศึกษาต่อ 
๑.๔ ปรับ นายศราวุธ  หล่อดี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ถอนรายชื่อ นางสาวนลินภัสร์  พิทักษ์อโนทัย เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ 
๒. ปรับ จาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช เป็น นายสิทธิชัย  พันชน เนื่องจาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ลาศึกษาต่อ 
๓. ปรับ จาก นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็น นายอนุรักษ์  ไชยฮ่ัง เนื่องจาก นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์                

ลาศึกษาต่อ 
๔. ปรับ นายศราวุธ  หล่อดี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙           

เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
เดิม ใหม่ 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหตุ 
๑ นางสาวจินตนา  แปบดิบ* ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
คงเดิม  

๒ นางสาวนลินภัสร์  พิทักษ์อโนทัย* 
 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

- - นางสาวนลินภัสร์ พิทักษ์อโนทัย 
ลาศึกษาต่อ  

๓ นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

นายสิทธิชัย  พันชน นายสิทธิชัย  พันชน นายบัณฑิต ทิพย์เดช 
ลาศึกษาต่อ 

๔ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง นายอนุรักษ์  ไชยฮั่ง นายวัชรินทร์ แก่นจันทร ์
ลาศึกษาต่อ 

๕ นายศราวุธ   หล่อด ี ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

นายศราวุธ   หล่อดี* นายศราวุธ   หล่อดี* ปรับ นายศราวุธ  หล่อด ี
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๖ 
 

นายอธิพงษ์  เพ็ชร์เกิด* ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

คงเดิม  

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป   
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้   
๑.๑ ถอนรายชื่อ นางสาวนลินภัสร์  พิทักษ์อโนทัย เนื่องจาก ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ ปรับ จาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช เป็น นายสิทธิชัย  พันชน เนื่องจาก นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ ปรับ จาก นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ เป็น นายอนุรักษ์  ไชยฮ่ัง เนื่องจาก นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์                

ลาศึกษาต่อ 
๑.๔ ปรับ นายศราวุธ  หล่อดี จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับ จาก นางสาวชนาภา  ดวงไฟ เป็น นายสนิท  ยืนศักดิ์ เนื่องจาก นางสาวชนาภา  ดวงไฟ ลาศึกษาต่อ 
๒. ปรับ จาก นางสาวพิชญ์สินี  เสถียรธราดล เป็น นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว เนื่องจาก นางสาวพิชญ์สินี  เสถียรธราดล            

ลาศึกษาต่อ 
๓. ปรับ จาก นางสาวแวววรรณ  พุทธรักษา จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๔. ปรับ จาก นายสมหมาย  รอดแป้น เป็น นายวัลลพ  อยู่ดี เนื่องจาก นายสมหมาย  รอดแป้น ลาศึกษาต่อ 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙           

เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
เดิม ใหม่ 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑ 
 

นายกรธัช ปัญญาจันทร์* ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

คงเดิม 
 

๒ นางสาวชนาภา ดวงไฟ* อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
        (เกียรตินิยมอันดับ1)  

นายสนิท ยืนศักดิ์* M.A. (First Class Horn.) (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 (เกียรตินิยมอันดับ1) 

นางสาวชนาภา ดวงไฟ 
ลาศึกษาต่อ 

๓ นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว M.A.  (Literature) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล 
ลาศึกษาต่อ 

๔ นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา 
 

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ 
 สื่อสารและพัฒนา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
       (เกียรตินิยมอันดับ1) 

นางสาวแวววรรณ พุทธรักษา* 
 

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร 
 และพัฒนา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 (เกียรตินิยมอันดับ1) 

ปรับนางสาวแวววรรณ พุทธรักษา 
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๕ นายสมหมาย รอดแป้น ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

นายวัลลพ  อยู่ดี ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)(เกียรตินิยมอันดับ2) 

นายสมหมาย รอดแป้น 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กองบริการการศึกษา... 

 



-๑๒- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม                      

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้   
๑.๑ ปรับ จาก นางสาวชนาภา  ดวงไฟ เป็น นายสนิท  ยืนศักดิ์ เนื่องจาก นางสาวชนาภา  ดวงไฟ ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ ปรับ จาก นางสาวพิชญ์สินี  เสถียรธราดล เป็น นางสาวเยาวรัตน์  เม็งขาว เนื่องจาก 

นางสาวพิชญ์สินี  เสถียรธราดล ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ ปรับ จาก นางสาวแวววรรณ  พุทธรักษา จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๔ ปรับ จาก นายสมหมาย  รอดแป้น เป็น นายวัลลพ  อยู่ดี เนื่องจาก นายสมหมาย  รอดแป้น ลาศึกษาต่อ 

ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย                  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับ จาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์ เป็น นางสาววรรสา  หมุดใหม่ เนื่องจาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์                 
ลาศึกษาต่อ 

๒. ปรับ นายธิวานนท์  พูพวก จาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓. ปรับ จาก นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล เป็น นายภัทรพงศ์  พ้ืนงาม เนื่องจาก นายธาตรี  เจริญพรพิมล

กุล ลาศึกษาต่อ 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙           

เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
 
 
 

เดิม... 

 

 



-๑๓- 
 

 
เดิม ใหม่ 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑ 
 
 

นางสาวสุนทรี ศรีวันทนียกลุ* Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) 
M.A. (Modern and Contemporary  
 Chinese Literature) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

คงเดิม 
 

๒ นางสาวจินตนา เกี่ยวพันธ์ุ* M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นางสาววรรสา  หมุดใหม ่
 

M.A.  (International Education of Chinese) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นางสาวจินตนา เกี่ยวพันธ์ุ 
ลาศึกษาต่อ 

๓ นายณัฐวร วงศ์จิตราทร M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) คงเดิม 

 

๔ นายธิวานนท์ พูพวก M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายธิวานนท์ พูพวก* 
 

M.A. (Linguistics and Applied 
Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

ปรับนายธิวานนท์ พูพวก 
เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๕ นายธาตรี เจรญิพรพมิลกุล* M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายภัทรพงศ์  พื้นงาม* 
 

ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายธาตรี เจรญิพรพมิลกุล 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                       
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
๑.๑ ปรับ จาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์ เป็น นางสาววรรสา  หมุดใหม่ เนื่องจาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์                 

ลาศึกษาต่อ  
๑.๒ ปรับ นายธิวานนท์  พูพวก จาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๓ ปรับ จาก นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล เป็น นายภัทรพงศ์  พ้ืนงาม เนื่องจาก นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล 

ลาศึกษาต่อ 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย            

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๕... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับ จาก นางดารณี  เมืองมา เป็น นางสาวแสงเดือน  กาศลังกา เนื่องจาก นางดารณี  เมืองมา      
หมดสัญญาจ้าง 

๒. ปรับ  จาก นางสาวกมลาวดี  บุรณวัณณะ เป็น นางสาวคุณัญญา  บัวพรหมมาตร เนื่องจาก 
นางสาวกมลาวดี  บุรณวัณณะ ลาศึกษาต่อ 

๓. ปรับ จาก นางสาวจารุกัญญ์   จิตรวงศ์นันท์  เป็น นางสาวเพ็ญพรรณ  ทิพย์คง เนื่ องจาก                             
นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ ลาศึกษาต่อ 

๔. ปรับ นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค ปรับเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๕. ปรับ จาก Mr. Jean-Philippe Jeannerot เป็น นายจักรพงษ์  โกยสมบูรณ์ เนื่องจาก Mr. Jean-

Philippe Jeannerot หมดสัญญาจ้าง 
   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙           
เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

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

๑ 
 
 

นางดารณี เมืองมา* 
Ph.D. (French literature) 
M.A.   (Modern language) 
อ.บ.  (อักษรศาสตรบัณฑิต) 

นางสาวแสงเดือน กาศลงักา* 
 

ศศ.ม. (ฝรัง่เศสศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

นางดารณี เมืองมา 
หมดสญัญาจ้าง 

๒ นางสาวกมลาวดี บุรณวัณณะ ศศ.ม.        (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.        (ภาษาฝรั่งเศส) 

นางสาวคุณัญญา  บัวพรหมมาตร ศศ.ม. (ฝรัง่เศสศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

นางสาวกมลาวดี บุรณวัณณะ 
ลาศึกษาต่อ 

๓ นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์* ศศ.ม. (การแปล ภาษาฝรั่งเศส-
ไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 
ปวค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) 

นางสาวเพญ็พรรณ ทิพย์คง 
 
 
 
 
 

Ph.D.  (Sciences du langage, 
Didactique et Sémiotique) 
D.E.A  (Didactique des langues et des Cultures)  
Maîtrise Lettres modernes Littératures 
DPFE Diplôme de Professeur de français 
à l’étranger 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส 

นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท ์
ลาศึกษาต่อ 

๔ นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค ศศ.ม. (การแปล ภาษาฝรั่งเศส-ไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  

นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค* ศศ.ม. (การแปล) (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย ) 
ศศ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส) 

ปรับนางสาวยุวเรศ  เลาหพรรคเป็น
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๕ Mr. Jean-Philippe Jeannerot    

 

M.A. (French as a foreign language) 
B.A.  (Language Sciences) 
B.A.  (Philosophy) 

นายจักรพงษ์ โกยสมบรูณ์ ศศ.ม. (ฝรัง่เศสศึกษา) 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 

Mr. Jean-Philippe Jeannerot 
หมดสญัญาจ้าง 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                       
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๕- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
๑.๑ ปรับ จาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์ เป็น นางสาววรรสา  หมุดใหม่ เนื่องจาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์                 

ลาศึกษาต่อ 
๑.๒ ปรับ จาก นางดารณี  เมืองมา เป็น นางสาวแสงเดือน  กาศลังกา เนื่องจาก นางดารณี  เมืองมา      

หมดสัญญาจ้าง 
๑.๓ ปรับ  จาก นางสาวกมลาวดี  บุรณวัณณะ เป็น นางสาวคุณัญญา  บัวพรหมมาตร 

เนื่องจาก นางสาวกมลาวดี  บุรณวัณณะ ลาศึกษาต่อ 
๑.๔ ปรับ จาก นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ เป็น นางสาวเพ็ญพรรณ  ทิพย์คง เนื่องจาก                             

นางสาวจารุกัญญ์  จิตรวงศ์นันท์ ลาศึกษาต่อ 
๑.๕ ปรับ นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค ปรับเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๖ ปรับ จาก Mr. Jean-Philippe Jeannerot เป็น นายจักรพงษ์  โกยสมบูรณ์ เนื่องจาก Mr. Jean-

Philippe Jeannerot หมดสัญญาจ้าง 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย            

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่        
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับ จาก นายเกรียงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์ เป็น นายกรวิน  สุวรรณภักดิ์ เนื่องจาก นายเกรียงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์       
ลาศึกษาต่อ 

๒. ปรับ จาก นายธวัช  ชูชิต เป็น ดร.ณัฐพงษ์  โปธิ เนื่องจาก นายธวัช  ชูชิต ลาออก 
๓. ปรับ จาก นายบรรเทิง  ยานะ เป็น นายศราวุฒิ  แต้โอสถ เนื่องจาก นายบรรเทิง  ยานะ ลาศึกษาต่อ 
๔. ปรับ จาก นางสาวเพียงพูน  จักรแก้ว เป็น ดร.ธนาทิพย์  จันทร์คง เนื่องจาก นางสาวเพียงพูน  จักรแก้ว 

ลาออก ทั้งนี้ โดยปรับ ดร.ธนาทิพย์  จันทร์คง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๕. ปรับ นางสาววาสนา  นากุ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘           
เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
 
 
 

เดิม... 

 

 



-๑๖- 
 

 
เดิม ใหม่ 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ
๑ 

 
นายเกรียงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
นายกรวิน  สุวรรณภักดิ ์ M.Eng. (Electrical and Electronic 

Engineering) 
นายเกรียงศักดิ์ ไกรกจิราษฎร ์

ลาศึกษาต่อ 
๒ นายดวงดี  แสนรักษ์ *  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

คงเดิม 
 

๓ นายธวัช  ชูชิต วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ดร.ณัฐพงษ์  โปธิ Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายธวัช ชูชิต 
ลาออก 

๔ นายบรรเทงิ  ยานะ  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นายศราวุธ แต้โอสถ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

นายบรรเทงิ  ยานะ 
ลาศึกษาต่อ 

๕ นางสาวเพียงพูน  จักรแก้ว วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ดร.ธนาทิพย์  จันทร์คง* วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย)์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางสาวเพียงพูน จักรแก้ว 
ลาออก ทัง้นี้ โดยปรบั              

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง เป็น
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

๖ นางสาววาสนา  นากุ * วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางสาววาสนา  นากุ  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

นางสาววาสนา นากุ  
ปรับเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ               
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้  
๑.๑ ปรับ จาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์ เป็น นางสาววรรสา  หมุดใหม่ เนื่องจาก นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์                 

ลาศึกษาต่อ  
๑.๒ ปรับ จาก นายเกรียงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์ เป็น นายกรวิน  สุวรรณภักดิ์ เนื่องจาก              

นายเกรียงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์       ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ ปรับ จาก นายธวัช  ชูชิต เป็น ดร.ณัฐพงษ์  โปธิ เนื่องจาก นายธวัช  ชูชิต ลาออก 
๑.๔ ปรับ จาก นายบรรเทิง  ยานะ เป็น นายศราวุฒิ  แต้โอสถ เนื่องจาก นายบรรเทิง  ยานะ ลาศึกษาต่อ 
๑.๕ ปรับ จาก นางสาวเพียงพูน  จักรแก้ว เป็น ดร.ธนาทิพย์  จันทร์คง เนื่องจาก นางสาวเพียงพูน  จักรแก้ว 

ลาออก ทั้งนี้ โดยปรับ ดร.ธนาทิพย์  จันทร์คง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๖ ปรับ นางสาววาสนา  นากุ จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น            
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ ไขตามมติที่ ประชุม และเมื่ อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                 
ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาการจัดการ                   
และสารสนเทศศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่      
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                
ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐      
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ           
และการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอหารือแนวทางการน าเสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การเปลี่ยนแปลง 
การยกเลิก และการปรับแผนการเปิดหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ได้หารือแนวทางการน าเสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก 
และการปรับแผนการเปิดหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม่ฯ ได้เห็นชอบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พหุสาขาวิชา ซึ่งต่อมาเมื่อมีการน าเสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  
การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการปรับแผนการเปิดหลักสูตร จะต้องด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรใหม่ฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป อนึ่ง เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวคณะกรรมการ
มีความซ้ าซ้อนกันกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ น าเสนอหลักสูตร             
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการปรับแผนการเปิดหลักสูตร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
จึงเสนอขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป  

  กองแผนงาน จึงขอหารือแนวทางการน าเสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การเปลี่ยนแปลง  
การยกเลิก และการปรับแผนการเปิดหลักสูตร จาก การน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม่ฯ เป็น น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
การขอหารือแนวทางการน าเสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการปรับแผน           
การเปิดหลักสูตร ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวทางการน าเสนอหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การเปลี่ยนแปลง            

การยกเลิก และการปรับแผนการเปิดหลักสูตร โดยให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ.  
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                       
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส 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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้อยกว่า 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การอนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
กรณีที่นิสิตลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน หรือรายวิชาการศึกษาอิสระ เนื่องจากตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับปฏิทินการศึกษา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ท าให้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จะเป็นการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตามปกติ จึงท าให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไปที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและยังเหลือรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

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


-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง คู่มือ AUN QA Assessment at Institutional Level version ๒.๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งคู่มือ AUN QA Assessment at Institutional         
Level version ๒.๐ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียด             
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๑ เรื่อง การด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจ าแนกปลา ๖ ชนิด 
ในวงศ์ Pangasiidae 

สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว 
เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือการจ าแนกปลา ๖ ชนิดในวงศ์ Pangasiidae โดยมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี ของ ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์         
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                   
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๒ เรื่อง การด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว เรื่อง การท าแห้งดอกอัญชันโดยใช้

ไมโครเวฟ เรื่อง ลูกหม่อนแช่อ่ิมอบแห้งโดยการเตรียมก่อนการท าแห้งด้วยวิธี
ต่างๆ และเรื่อง การท าแห้งฟักทองแบบ ๒ ระยะ 

สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว 
เรื่อง การท าแห้งดอกอัญชันโดยใช้ไมโครเวฟ เรื่อง ลูกหม่อนแช่อ่ิมอบแห้งโดยการเตรียมก่อนการท าแห้งด้วยวิธีต่างๆ 
และเรื่อง การท าแห้งฟักทองแบบ ๒ ระยะ โดยมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี ของ นางสาวยุพารัตน์  โพธิเศษ อาจารย์สังกัด
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖.๓... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๓ เรื่อง การด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว เรื่อง การจ าแนกชนิดปลาในสกุล 
Trigonostigma โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการด าเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว 
เรื่อง การจ าแนกชนิดปลาในสกุล Trigonostigma โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด โดยมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี ของ ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์          
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (HERP Congress V) 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแจ้งการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย                         
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (The Fifth Higher Education Research Promotion Congress : HERP Congress V) ระหว่างวันที่         
๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”                  
โดยส่งแบบตอบรับไปยังอีเมล herp.mua@gmail.com ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๕ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท                
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘.๒... 
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-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๑๙ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น                  
บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด       
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย จ านวน ๖ 

โครงการ 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
จ านวน ๖ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๙๒๖,๖๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  

๑. โครงการ “การยืดอายุการเก็บรักษาและการวิเคราะห์ไอโอดีนในไข่เค็มแม่ระเบียบ” 
๒. โครงการ “การท าผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวจากมะขามหมูหรือมะขามที่มีขี้มอด” 
๓. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร” 
๔. โครงการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการขอขึ้นทะเบียน อย. ส าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เครื่องดื่มบรรจุขวดใบชาอารมณ์ดี” 
๕. โครงการ “การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์แหนมหมูป่าตึงใต้สู่มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” 
๖. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากงา” 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ต าแหน่งผู้อ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙          
ให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ                  
ของผู้ประกอบการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
จ านวน ๖ โครงการ เป็นจ านวนเงิน ๙๒๖,๖๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๒ เงินรายได้   
ข้อที่ ๑๓ (๑) รายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นรายได้ที่รับการยกเว้น ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัยโดยจะต้องใช้              
เพ่ือประโยชน์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบให้ก าหนดหรือที่มีระบุในรายได้อ่ืนๆ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง การได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานและจัดแสดงนิทรรศการในเวที 
“Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE ๒๐๑๖) Taiwan 

สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งการได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานและจัดแสดงนิทรรศการ           
ในเวที “Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE ๒๐๑๖) Taiwan ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ภายใต้การสนับสนุน
ทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานชื่อว่า “TPWA Thai Pronunciation                 
and Writing Application” ในการจัดแสดงจากผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มากกว่า ๗๐ ผลงาน และกว่า ๗ ประเทศ         
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ

ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง ข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา (UBI) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอแจ้งข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา (UBI) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
ได้มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันศึกษา (UBI) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่มีผู้ประกอบการ         
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ประกอบการของเครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายต้องด าเนินการคัดเลือก  
ผู้ประกอบการตามขั้นตอนที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 

 

 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของจังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ขอแจ้ งแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ              
ของจังหวัดพะเยา เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการขยายผลที่น้อมน าแนวพระราชด าริ         
ของทุกพระองค์ไปด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถตรวจสอบและจัดส่งแบบจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน     
โครงการขยายผลที่น้อมน าแนวพระราชด าริให้จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐        
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/มุมส านักงานจังหวัด/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล             
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา ขอแจ้งการขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ชุดโครงการเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการผลิตโคขุนดอกค าใต้จากเศษเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      
ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ ๕๙ (๑) ๐๖๐๕ – ๐๑ 

๒. การประยุกต์ใช้กระบวนการหมักเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร                    
ส าหรับน าไปเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนต่ าและลดการเผา ทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ ๕๙ (๑) ๐๖๐๕ – ๐๘ 

ซึ่งผลงานดังกล่าวเกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา และ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา                                  
และ น.สพ.สมชาติ  ธนะ ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการปศุสัตว์ ระหว่าง กรมปศุสัตว์                        
กับมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช.ภาคเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขอแจ้งการสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี  ๒๕๖๑ ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ                    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 

 

http://www.phayao.go.th/กระดานสนทนา/มุมสำนักงานจังหวัด/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล


-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง การมอบ Hand Out “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙” 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งการมอบ Hand Out “ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนา           
ประเทศ ๒๕๕๙” ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเผยแพร่                  
ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศ และใช้ประโยชน์
ในการก าหนดนโยบายต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ได้จาก www.nrct.go.th รายละเอียดปรากฏ               
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๑๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๒๕๓/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว       
จ านวน ๕ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 

 

 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙            
จ านวน ๑๖๘ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๔๙๘,๕๘๙,๖๖๓.๘๒ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๔๙๓,๕๔๓,๙๓๒.๕๘ บาท รายละเอียด          
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง ก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล         

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สรุปเรื่อง 
 กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร                
ในวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๑... 

 

 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 

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

 

 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. 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... 

 

 



-๒๘- 
 

- 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 าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
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 าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
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 าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

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 าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงาน... 

 

 



-๒๙- 
 

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 าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
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 าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- 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... 

 

 



-๓๐- 
 

- 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 ในการน า              
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษต่างประเทศ ส าหรับ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
(เพิ่ มเติม) เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน         
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

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 ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๑- 
 

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

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการการสือ่สาร หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

๖.๒.๑๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์... 

 

 



-๓๒- 
 

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
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา            
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๕.๒ 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 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 

๖.๑.๕ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๓- 
 

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 
 
 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ประเด็ นการประ ชุ มหารื อ เรื่ อ ง           

การประเมินผู้บริหารระดับกอง 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินผู้บริหารระดับกอง ในประเด็นที่ ๖ ว่าสมควร
จะต้องประเมินหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วย
บริหารความเสี่ยง และหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี         
ผศ .ดร.จารุ วรรณ   เบญ จาทิ กุ ล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๘๒๓ 
ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๘๒๓ ภาษาและ

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวลักษณาพร  ปัญญาวงศ์ รหัสนิสิต 
๕๘๑๑๔๐๖๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น B  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.จารุวรรณ  เบญจาทิกุล 

๔.๓ ความคาดหวัง... 

 

 



-๓๔- 
 

๔.๓ ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่
ต น เอ งขอ งค ณ ะกรรม การสภ า
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี มติ เห็นชอบความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ตนเอง           
ของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๑. การก าหนดนโยบาย เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนและมีการติดตามอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานท่ีชัดเจนตาม PDCA Cycle 
๒. การปรับระบบและกลไกเพื่อให้การท างานให้เร็วขึ้น โดยจะลดขั้นตอนในบางเรื่องเพื่อให้ฝ่ายบริหาร          

ได้ด าเนินการท างานได้รวดเร็วข้ึน ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการท า MOU กับต่างประเทศ  
๓. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดหาทรัพยากร          

หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
๔. การใช้ความเช่ียวชาญในแต่ละศาสตร์ของคณะกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน             

ของมหาวิทยาลัย เช่น Thailand ๔.๐ 
๕. การมีนักกฎหมายที่มีความเช่ียวชาญในสภามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการพิจารณาความถูกต้อง        

ของกฎ ระเบียบ และความรวดเร็วในการพิจารณา (ถูกต้องและคล่องตัว) 
๖. การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นรายบุคคล 
๗. การก าหนดกรอบอ านาจและภาระหน้าที่ท่ีชัดเจนระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
๘. การให้คณบดีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

เพื่อเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร 
๙. การช้ีแนะแนวทางส าหรับอนาคตอันใกล้กรณีจ านวนนิสิตที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว 
๑๐. การได้มีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม            
และได้ด าเนินการแจ้งมติต่อคณะกรรมการประเมินตนเอง           
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการท่ องเที่ ยว หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา              
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๖.๑.๔ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๕- 
 

๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ
อนุเคราะห์จัดท าข้อสอบและก าหนด
วันสอบ พร้อมจัดผู้คุมสอบ รายวิชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติยกเลิกการสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท าข้อสอบ ก าหนดวันสอบ พร้อมจัดหาผู้คุมสอบ

รายวิชาดังกล่าว เฉพาะกรณี 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 

๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ล่วงรู้ไปยังนิสิตช่วงระหว่างสอบ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๔. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่ าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้ านวิชาการและทักษะการใช้ ชีวิต                         
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๓,๘๐๐ บาท 

 

๑. คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบ ก าหนดวันสอบ 
พร้อมจัดหาผู้คุมสอบ รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
เฉพาะกรณี เรียบร้อยแล้ว 

๓. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการน า
การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี          
ข้อสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย เสนออธิการบดีลงนาม 
และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่ อด าเนินการ            
ตามขั้นตอนต่อไป  

๖.๑.๕ ขออนุมัติใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

๑. ทุกหน่วยงานเริ่มทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๒. เริ่มใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

กองกลาง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งมติ
ไปยังคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
ฉบับที่ ๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๕ และมอบกองบริการการศึกษา    
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชา
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่  ๕     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต   
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ          
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๕ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอคณะกรรมการบริหาร           
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหา
สาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร             
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                   
โดยมอบคณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีส่วนงานห้องปฏิบัติการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม        
ได้มีการก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่อนุมัติเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘              
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในส่วนอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่อง Gas Chromatography (GC), เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (TOC) และเครื่องวัดค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter)              
อนึ่ง ตามประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนของอัตราการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในหน้าที่ ๖ – ๗ เพ่ือให้บริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ
ในการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่            
๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน             
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และมอบกองบริการการศึกษา ประสานคณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
สอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศิลปศาสตร์ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนเกินภาระงานสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาทบทวน 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว กรณีการสอนเกินภาระงานสอนชั่วโมงปฏิบัติการ (Lab)              
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 

 

 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา        
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ที่ประชุมมีมติดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิต
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

“ข้อ ๔   ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
๔.๑ ค่าตอบแทนการสอน ชั่วโมงละ  ๕๐๐ บาท 
๔.๒ ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน วันละ ๑,๐๐๐ บาท  
๔.๓ ค่าตอบแทนอาจารย์คุมสอบ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 
๔.๔ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ”  
๒. เมื่อกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้วให้เสนอ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

กองบริการการศึกษา... 

 

 



-๔๐- 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา              
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน           
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
English for Graduate Studies ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์           

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็ นชอบ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดอัตราค่ าตอบแทนอาจารย์                          
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบกองบริการการศึกษา
เพ่ิมเติมอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

๑.๑ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ประธานที่ปรีกษาวิทยานิพนธ์  ๑๐,๐๐๐ บาท 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (คนละ)   ๕,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    ๕,๐๐๐ บาท 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (คนละ) ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. เมื่อกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้วให้เสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕                  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา              
ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด     
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๔๑- 
 

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

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔ คน เนื่องจาก
อาจารย์มีประสบการณแ์ละมีศักยภาพ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิตได้มากกว่า ๕ คน และมอบกองบริการการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต จากเดิม ๓ คน เป็น ๘ คน ดังนี้ 
๑.๑  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 

  ๑.๒   อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน ๑๕ คน 
(เท่ากับ ๕ คน) 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  บูรณะชาติ จากเดิม ๔ คน เป็น ๑๐ คน ดังนี้ 
๒.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
๒.๒ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๒ คน 
๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน ๑๕ คน 

(เท่ากับ ๕ คน) 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  อ านวยรัตน์ จากเดิม (๑/๓) คน เป็น ๘ คน ดังนี้ 

๓.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน  
๓.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน ๑๕ คน

(เท่ากับ ๕ คน) 
๔. ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง จากเดิม ๔ คน เป็น ๙ คน ดังนี้ 

๔.๑ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน 
๔.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข จ านวน ๑๕ คน 

(เท่ากับ ๕ คน) 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร                      
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๔๒- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เกินเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการศึกษา ดังนี้ 
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต จากเดิม ๓ คน เป็น ๘ คน ดังนี้ 

๑) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

จ านวน ๑๕ คน (เท่ากับ ๕ คน) 
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  บูรณะชาติ จากเดิม ๔ คน เป็น ๑๐ คน ดังนี้ 

๑) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข แบบ ก จ านวน ๒ คน 
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

จ านวน ๑๕ คน (เท่ากับ ๕ คน) 
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  อ านวยรัตน์ จากเดิม (๑/๓) คน เป็น ๘ คน ดังนี้ 

๑) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

จ านวน ๑๕ คน (เท่ากับ ๕ คน) 
๑.๔ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง จากเดิม ๔ คน เป็น ๙ คน ดังนี้ 

๑) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน 
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

จ านวน ๑๕ คน (เท่ากับ ๕ คน) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องการขออนุมัติแต่งตั้ง

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกินเกณฑ์ ดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษา                  

ที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขออนุมัติงด           
การจัดการเรียนการสอนของนิสิต และขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อเป็นสถานที่
ส าหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือส านักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๘๖๒๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ           
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา                    
ซึ่งทรงก าหนดเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือให้การฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ                
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้ 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร              

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ขออนุมัติงดการจัดการเรียนการสอนของนิสิต ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๓. ขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุม... 

 



-๔๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. ไม่อนุมัติ งดการจัดการเรียนการสอนของนิสิต ในวันที่  ๙ – ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐            

โดยมอบกองกิจการนิสิต ขอความร่วมมืออาจารย์ที่มีตารางการเรียนการสอนตรงตามตารางการฝึกซ้อม
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เลื่อนการเรียนการสอน ส าหรับวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป็นวันหยุดตามตารางปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  

๓. อนุญาตใช้ห้องเรียนเพ่ือเป็นสถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร         
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
โดยมอบกองกิจการนิสิต ประสานกองบริการการศึกษาต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือเป็นหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ ศูนย์กลางกิจกรรมจิตอาสาแก่นิสิต            
ซึ่งได้จัดกิจกรรมจิตอาสารับใช้สังคม ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับประสบภัยพิบัติ  นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิต
ผู้ประสบภัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย  
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยให้เพ่ิม         

การอ้างอิงระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดท าระเบียบ
เพ่ือรองรับกรณีเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๔๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งก าหนดการโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๖” เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ อาคารเรียนรวม (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีส าหรับการแสดงผลงานและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ การจัดโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม 
การประกวดโครงการนิสิต และการแสดงของนิสิต ซึ่งในปีนี้มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดจ านวน ๘๕ ผลงาน 
ใน ๔ กลุ่มสาขา ได้แก่ 
๑) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ (SC)  จ านวน ๑๒ ผลงาน 
๒) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN) จ านวน ๓๖ ผลงาน 
๓) เสริมสร้างสุขภาพ (HS) จ านวน ๑๓ ผลงาน 
๔) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HU) จ านวน ๒๔ ผลงาน 

  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓๔๓ คน ประกอบด้วย 
๑) ผู้บริหาร/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ/คณาจารย์ จ านวน ๔๖ ผลงาน 
๒) นิสิตผู้น าเสนอผลงาน จ านวน    ๑๖๕ ผลงาน  
๓) ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน    ๑๓๒ ผลงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานคู่มือ Thailand ๔.๐ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ ง มั่นคง และยั่ งยืน            
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ Thailand ๔.๐ เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรมภายใต้การกระชับความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคประชาชน      
และสถาบันการศึกษา ที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  เพ่ือก้าวพ้นกับดัก
ของความเหลื่อมล้ าและกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางประเทศไทย
สู่เป้าหมายความก้าวหน้าที่ยั่งยืนและทัดเทียมกับนานาประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการหักค่าธรรมเนียม
บ ารุงสถาบันการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับการด าเนินงาน
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา
สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร... 

 

 



-๔๕- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ ก าหนดการจัดงาน Meeting of the mind ประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ประสานแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ติดภารกิจในวันดังกล่าว ไปยังกองกลาง 
งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือจัดเก็บของรางวัลแก่บุคลากรที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานวันดังกล่าวได้ต่อไป 

๖.๒.๓.๒ ก าหนดการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม กาดแลงวิถีล้านนา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

- พิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม กาดแลงวิถีล้านนา 
- ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
- การแสดงดนตรี JAZZ 
- จับฉลากลุ้นของรางวัล (ผ้าพันคอ , iPhone ๗) 
- ชมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๒) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
- ประกวดดนตรี FOLK SONG 
- การแสดงดนตรีจาก กลุ่มฮักเมืองจุน 
- จับฉลากลุ้นของรางวัล (ผ้าพันคอ ,iPhone ๗) 

๓) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
- ประกวดการเผาข้าวหลาม 
- ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (รอบชิงชนะเลิศ) 
- ประกวดดนตรี FOLK SONG (รอบชิงชนะเลิศ) 
- จับฉลากลุ้นของรางวัล (ผ้าพันคอ , iPhone ๗) 

 
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย ให้สามารถด ารงชีพได้ต่อไป ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ อนุญาตระดมเงินช่วยเหลือ โดยการเปิดจุดรับบริจาค ณ ส านักงานอธิการบดี และบันทึกเวียนแจ้ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๔.๒ ขอกองคลังดูแลในส่วนผู้บริจาคผ่านทางบัญชีผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขบัญชี 

๘๙๑-๒๓๔๘๔๑-๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๔.๓ ขอกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ สนับสนุนในส่วนการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๕ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

เข้าร่วมชมการแสดงสร้างสรรค์ ในการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์ หัวข้อ “สืบสาน สร้างศิลป์ ถิ่นพะเยา” 
ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลความรู้และความสามารถนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ก่อนจบการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปะการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ ๔ 

 
๖.๒.๖ ผู้อ านวยการ... 

 

 



-๔๖- 
 

๖.๒.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑             
และหลักสูตรเพ่ิมเติม มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็น Native English Speaker สอนในวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปะ 
ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และอาจารย์ชาวไทยสอนในรายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 
๖.๒.๗ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งแนวปฏิบัติการขออนุญาตลาเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 
๖.๒.๗.๑ ให้เสนอขออนุญาตลาเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๖.๒.๗.๒ ให้ใช้แบบหนังสือขออนุญาตลาเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ตามแบบฟอร์มใบลาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๖.๒.๗.๓ การขออนุญาตลาเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ให้เสนอขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วนงานตามล าดับ 

โดยอธิการบดีเป็นผู้อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖.๒.๗.๔ กระบวนการในการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ดังนี้ 
๑) บุคลากร/เจ้าหน้าที่ คณะ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลวันลา 
๒) เสนอขออนุญาตผ่านหัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน 
๓) เสนอผ่านคณบดี/ผู้อ านวยการ 
๔) ส่งใบลาให้กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนด าเนินการเสนอผ่านรองอธิการบดี 
๕) อธิการบดีเป็นผู้อนุญาต/ไม่อนุญาต 

 
๖.๒.๘ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ จังหวัดเชียงราย และรับฟังบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “ทิศทางการรับนักเรียน เพ่ือรองรับประเทศไทย ๔.๐” ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.             
ณ ห้องประชุมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๙ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับ

จังหวัดพะเยา ในการเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดพะเยาต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๔๗- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 


