
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๒๒ เดือนมีนาคม 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 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) 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. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๕. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๖. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวมนธิรา  กันธะค า) แทน 

๒๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๙. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๓๐. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
 
 
 
 รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 

 

 



-๓- 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. นายคะนอง  ปิงเมือง หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๒. นายประกิจพันธ์  พัฒนหิรัญธ ารง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวพัณณ์ชิตา  เจริญวัชรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔. นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาววรรณา  เสริมสุข  นักวิเทศสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งการแสดงความยินดีกับผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี)          
ที่ได้รับรางวัล Distinguished Service Award จาก The Rotary Foundation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี                           
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา 
ในรายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนายปฏิมากร  พานทอง 
รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๖๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก           
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดิษฐา  จ าปาแขก รายวิชา 

๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

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

๑. อนุมัติให้ นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบทส าหรับงานมัลติมีเดีย 
แก้ไขผลการศึกษา ของนายปฏิมากร  พานทอง รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๖๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายดิษฐา  จ าปาแขก 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๒๔๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี                      
การขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๒๔๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๑ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) 
ของนางสาวเบญญาภา  มาลัย รหัสนิสิต ๕๘๐๗๓๕๒๐ จากเดิม D แก้ไขเป็น C ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนคือ นางขวัญฤทัย  เต็มสวัสดิ์ 
และนายดัสสัน  เสมอเชื้อ โดยที่คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาดังกล่าว  
โดยระบุว่า นายดัสสัน  เสมอเชื้อ เป็นผู้กรอกและลงคะแนนของนิสิตรายดังกล่าวไม่ถูกต้อง นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ                     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ รายวิชา 

๑๒๔๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายดัสสัน  เสมอเชื้อ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการบัญชี ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายดัสสัน  เสมอเชื้อ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๔๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง แก้ไขผลการศึกษา 
ของนางสาวเบญญาภา  มาลัย รหัสนิสิต ๕๘๐๗๓๕๒๐ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายดัสสัน  เสมอเชื้อ เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๒๒๓๑๓ การอบรมและพัฒนาบุคลากร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ี                          
ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด               
ในรายวิชา ๑๒๒๓๑๓ การอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต             
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการขอส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาล่าช้า               
เป็นครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๑๒๒๓๑๓ การอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุจิตรา  วสุวัต เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ             
ของ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ของ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๑๔๖๒๓๑ English for Discussion หมู่เรียนที่ ๑ – ๒ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                       
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปกติ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่             
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๐๖๒๐๕                   

๒. รายวิชา ๑๒๑๒๐๑ Business Finance หมู่ เรียนที่  ๒ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปกติ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่             
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้อง PKY ๒ 

๓. รายวิชา ๑๔๓๑๐๑ Basic Japanese หมู่ เรียนที่  ๑ – ๓ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปกติ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่                  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้อง PKY ๕ 

โดยมี ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้       
เนื่องจาก ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต มีอาการป่วย เป็นไข้หวัด มีอาการไอ มีไข้ตลอดทั้งวัน จึงให้นิสิตปริญญาโทคุมสอบแทน นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ของ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ        

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๘- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต กรรมการคุมสอบ

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
๑.๑ รายวิชา ๑๔๖๒๓๑ English for Discussion หมู่เรียนที่ ๑ – ๒ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                       

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๑.๒ รายวิชา ๑๒๑๒๐๑ Business Finance หมู่เรียนที่ ๒ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                            

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๑.๓ รายวิชา ๑๔๓๑๐๑ Basic Japanese หมู่เรียนที่ ๑ – ๓ การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น                            

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ       

ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ในรายวิชา ๑๔๔๑๓๐ Office Document Writing หมู่เรียนที่ ๓ การสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปกติ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่             
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๐๕๓๐๔ โดยมีนายกรธัช  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นกรรมการคุมสอบ ทั้งนี้ เนื่องจาก นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ มีอาการปวดหลัง เอ็นข้อกระดูก                   
สันหลังและกล้ามเนื้อหลังอักเสบ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จึงให้นิสิตปริญญาโทคุมสอบแทน นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ        

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๙- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ กรรมการคุมสอบ

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๔๑๓๐ Office Document Writing หมู่เรียนที่ ๓ 
การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดป่าม่วง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการการจัดตั้งหน่วยการเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร                        
โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดป่าม่วง อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพ่ือความร่วมมือ
ทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาในด้านการสกัดน้ ามันหอมระเหยและการท าผลิตภัณฑ์จากน้ ามัน
หอมระเหย รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ หน่วยการเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์                        
จึงได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                    
และวัดป่าม่วง และกองการเจ้าหน้าที่ ได้เนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว       
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี                 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และวัดป่าม่วง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และวัดป่าม่วง ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดป่าม่วง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. ถอนรายชื่อ นางสาวขวัญชาญา  ขันแปง ออก เนื่องจาก ลาออก 
๒. ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาวมนต์วลี  ช านาญยา เป็น นางสาวมนชนก  ชูวรรธนะปกรณ์ 

เนื่องจาก นางสาวมนต์วลี  ช านาญยา ถึงแก่กรรม 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘           

เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
ล าดับ 

เดิม ใหม่ หมายเหต ุ
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

๑ นางสาวขวัญชาญา  ขันแปง บธ.ม. (เช่ียวชาญการตลาด) 
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
ปวส. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

- - 
 

นางสาวขวัญชาญา  ขันแปง(ลาออก) 

๒ นายปวีณ  คันศร 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
        (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก) 
วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 

 
คงเดิม 

๓ นางสาวมนต์วลี  ช านาญยา 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
        (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก) 
พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 

นางสาวมนชนก  
ชูวรรธนะปกรณ์* 

M.MS (Acupuncture Science)  
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  

นางสาวมนต์วลี  ช านาญยา 
(เสียชีวิต) 

๔ นางสาวนาฏนิดา  จันทราช พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 
           (เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

คงเดิม 

๕ นางสาวผดุงนารี  แสนเมอืง วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) คงเดิม 
๖ นายพงศธร  ศิลาเงิน พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)  

           (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
คงเดิม 

๗ นางสาววิริญญา  หนูสอน วท.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)  
         (เกียรตินิยมอันดบั ๒) 

คงเดิม 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร               

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑.๑ ถอนรายชื่อ นางสาวขวัญชาญา  ขันแปง ออก เนื่องจาก ลาออก 
๑.๒ ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาวมนต์วลี  ช านาญยา เป็น นางสาวมนชนก  ชูวรรธนะปกรณ์ 

เนื่องจาก นางสาวมนต์วลี  ช านาญยา ถึงแก่กรรม 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น              

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 

 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐           
เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ เป็น นางสาวอภิญญา  ขวานอก เนื่องจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ลาออก ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

เดิม ใหม่ 
ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ-สกุล วุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ

๑ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬหร์ักษ์ Ph.D. (Drama and Theatre) 
M.(Architecture) 
M.A.(Drama and Theatre) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

นางสาวอภิญญา ขวานอก ศศ.ม. (การบริหาวัฒนธรรม) 
ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 
 

ศ.เกียรติคุณ  
ดร.สรุพล วิรุฬห์รักษ์ 
ลาออก 

๒ นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ ศ.ม. (ศิลปะไทย) 
ศ.บ. (ศิลปะไทย)  
       (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

คงเดิม  

๓ นายรัตนะ  ตาแปง* ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) 
บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) 

คงเดิม  

๔ นายวิชัย  สวัสดิ์จีน ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย) 

คงเดิม  

๕ นานศราวุธ  จันทรข า* ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) 

คงเดิม  

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ 
เป็น นางสาวอภิญญา  ขวานอก เนื่องจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ลาออก 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 

 

 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเลือกเฉพาะ และขออนุมัติปรับรหัสรายวิชา         
ในกลุ่มการสอนวิชาเอก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเลือกเฉพาะ จ านวน ๗ รายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวิชาเอกเลือกเฉพาะที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร 
และเนื่องจากมีรายวิชาเลือกเกินสองเท่าของรายวิชาที่ต้องเรียน และเห็นชอบการปรับรหัสรายวิชา ในกลุ่มการสอนวิชาเอก       
จ านวน ๗ แขนงวิชา เนื่องจากเปลี่ยนคณะที่สังกัดของรายวิชา ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา       
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเลือกเฉพาะ และขออนุมัติปรับรหัสรายวิชาในกลุ่ม          
การสอนวิชาเอก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร              
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
การขออนุมัติปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเลือกเฉพาะ และขออนุมัติปรับรหัสรายวิชาในกลุ่มการสอนวิชาเอก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต      
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเลือกเฉพาะ จ านวน ๗ รายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวิชาเอกเลือกเฉพาะที่ไม่กระทบ
กับโครงสร้างหลักสูตร และเนื่องจากมีรายวิชาเลือกเกินสองเท่าของรายวิชาที่ต้องเรียน          
และเห็นชอบการปรับรหัสรายวิชา ในกลุ่มการสอนวิชาเอก จ านวน ๗ แขนงวิชา เนื่องจาก
เปลี่ยนคณะที่สังกัดของรายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือหารือ เรื่อง การปรับแก้ไข
รหัสรายวิชาในกลุ่มการสอนวิชาเอก ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือน าเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื่องจากหลักสูตรเปิดสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา... 

 



-๑๓- 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร        
และการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่            
พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงปีพุทธศักราชของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากหลักสูตรเปิดสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สินแทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                 
ที่ ๒๒๒๖/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และค าสั่งที่ ๑๖๙๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ข้อ ๕ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารการเงินการคลังและบัญชี         
ตามค าแนะน าของอธิการบดีจ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ และข้อ ๕ (๓) หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน      
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ คน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ คน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการตาม (๒) และ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี 
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งใหม่ ให้กรรมการ         
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน ทั้งนี้ ตามค าสั่งดังกล่าว กรรมการ
ตาม (๒) และ (๓) ให้สิ้นสุดวาระแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน                     
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการ โดยกรรมการตามข้อ ๕ (๒) คัดเลือกตามค าแนะน า                
ของอธิการบดี จ านวน ๒ คน ส่วนกรรมการตามข้อ ๕ (๓) นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สินแทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สินแทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ ต่อไป  
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สินแทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ โดยได้เสนอรายชื่อ ดังนี้  

๑.๑ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
คือ คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 

๑.๒ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๑ คน คือ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 

๑.๓ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน ๑ คน คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๒. มอบกองคลังประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                       
จ านวน ๒ หลักสูตร คือ  

๑. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา             

ได้ที่ 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 ๕.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๐๐๐ บาท (สามแสน                  
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย แผนงานวิจัยทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 

 

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


-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (Talent Mobility) 

สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์      
เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (Talent Mobility) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริษัทเพียรกุศลไหมและฝ้าย จ ากัด 
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

๑. โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในดินแบบอัตโนมัติส าหรับการปลูกหม่อน       
บนพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย เป็นหัวหน้าโครงการ 

๒. โครงการการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส าหรับบริหารการเก็บเกี่ยวใบหม่อนบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่      
โดยมี ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ เป็นหัวหน้าโครงการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการ “การบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิต (โคเนื้อ/สุกร/ไก่พื้นเมือง) โดยใช้วัสดุทางการเกษตร : 
โครงการวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ปีท่ี ๓” 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของค่าใช้จ่ายในโครงการ “การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการผลิต (โคเนื้อ/สุกร/ไก่พ้ืนเมือง) โดยใช้วัสดุ                        
ทางการเกษตร : โครงการวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ปีที่ ๓” เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีผู้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงิน
สนับสนุนงบประมาณจากคุณสมควร  ชูวรรธนะปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจสุกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)            
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณทั้งหมดจะช่วยในการเสริมโครงการ                          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๔ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน      
๘๑๐,๑๓๔,๙๑๘.๑๑ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๘๐๔,๕๕๘,๔๔๒.๙๖ บาท รายละเอียด                    
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ 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... 

 

 



-๑๗- 
 

- 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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้ อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ                    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสติ มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบกลางภาค 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบปลายภาค 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่  การสอบกลางภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 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 าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ               
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่  การสอบปลายภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงาน... 

 

 



-๑๘- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย การสอบกลางภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย การสอบปลายภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 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 ๑๑๓... 

 

 



-๑๙- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๑.๒ (ร่ าง) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิ ชาการจั ดการการสื่ อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

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 ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ

อนุเคราะห์จัดท าข้อสอบและก าหนดวัน
สอบ พร้ อมจั ดผู้ คุ มสอบ รายวิ ชา 
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 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดประชุม
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และอยู่ ระหว่ างด าเนิ นการรวบรวมพยานหลักฐาน            
และสรุปผลเบื้องต้น เพื่อน าประกอบการพิจารณาลงมติ        
ในรายงานผลการรวบรวมต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖... 

 

 



-๒๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖ (๑๗/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๓ การพิจารณาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย 

เพื่อขอรับ Accreditation ใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย ระบุหลักสูตรที่จะขอรับ Accreditation ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ หลักสูตร ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนให้บรรลุเป้าต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการจัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้
บรรลุเป้าต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหา
สาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชา
เฉพาะ ฉบับที่ ๕ 

 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ          

การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวด
วิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่  ๕            
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 
ส าหรั บนิ สิ ต ระดั บปริ ญ ญ าเอก 
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... 

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

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบ
วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)  
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ... เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรชของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๒๑- 
 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิ บั ติ ในการช่ วยเหลื อนิ สิ ต
ผู้ประสบภัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย  
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยให้เพิ่ม         

การอ้างอิงระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดท า
ระเบียบเพื่อรองรับกรณีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 

 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างเสนองานวินัยนิสิตตรวจสอบ ก่อนน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
จ่ ายเงินทุ นการศึ กษานิ สิ ตพิ การ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. มอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี ้
๓.๑ หน้า ๑ ข้อ ๔ 

จาก “ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่เดือนสิงหาคมปีหนึ่ง จนถึงเดือนสิงหาคม
ของปีถัดไป 

เป็น “ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรอบ             
๑ ปี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา
นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 

๓.๒ หน้า ๒ ข้อ ๗... 

 

 



-๒๒- 
 

๓.๒ หน้า ๒ ข้อ ๗ 
จาก การได้รับทุนการศึกษาประเภทค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
เป็น การได้รับทุนการศึกษาประเภทค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้ขอรับทุนจะได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาตลอดปีการศึกษา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔. มอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่ อง การออกใบเสร็จรับเงินของ           
คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ตรวจสอบและปรับแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนประสานกองคลัง            

น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไข
เพิ่ มเติม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออก
ใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
ดั งกล่ าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ สิ น          
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๒ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ                  
การสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลในการด าเนินการ
ให้ บุ คคลมี คุณวุฒิ วิ ชาชีพ โครงการ
สนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) กบัมหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๓. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ          

ของบุคคลในการด าเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบรายนามการลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตรวจสอบ
รายนามการลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ             
การสนั บสนุ นแก่ องค์ กรที่ มี หน้ าที่ รั บรองสมรรถนะ                    
ของบุคคลในการด าเนินการให้บุคคลมคีุณวุฒิวิชาชีพ โครงการ
สนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 
 
 

๖.๒.๘ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๓- 
 

๖.๒.๘ ขออนุ มั ติ แผนการจั ดการศึ กษา          
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการตาม
มติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว  

๔.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายทวีป  มหาสิงห์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๒๐๐ ปรัชญาการเมือง แก้ไขผลการศึกษา 

ของนายพิษณุ  ถาโถม รหัสนิสิต ๕๘๒๑๒๒๔๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายทวีป  มหาสิงห์ เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผดิครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นายทวีป  มหาสิงห ์เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริม
ศรี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๒๐๒ 
ประชากรกับการพัฒนาสังคม 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๒๐๒ ประชากรกับการพัฒนาสังคม 

แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้  
๑.๑ นางสาวเบญจวรรณ   มิ่งขวัญ  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๑๓๑๘  จากเดิม A  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวณิชนันทน์   ธรรมสุนทร  รหัสนิสิต ๕๖๑๔๐๐๕๑ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี เป็นลายลักษณ์
อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ บัตรเติมน้ ามัน... 

 

 



-๒๔- 
 

๔.๔ บัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบข้อสรุปในการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามัน           

ของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card ดังนี ้
๑.๑ มอบอ านาจให้แต่ละหน่วยงานที่ใช้รถเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเติมน้ ามัน Fleet Card   

ทั้งนี้ เพื่อสามารถควบคุมดูแลผู้ถือบัตรและใช้บัตร Fleet Card พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ตรวจสอบ        
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ามันตามรายงานที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานได้ควบคุม    
การใช้น้ ามันของรถแต่ละคันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอยู่แล้ว อีกทั้งหากมีปัญหา
ขัดข้องกรณีการช าระเงินจะได้ไม่กระทบต่อหน่วยงานอื่น 

๑.๒ การใช้บัตรเติมน้ ามัน ควรใช้ในกรณีการเติมน้ ามันประจ าเดือนภายในจังหวัดพะเยา 
เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นบัญชีค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือน ในส่วนของการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดรวมถึงการยืมรถยนต์
ระหว่างส่วนงานในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เห็นสมควรให้ใช้การเติมน้ ามันโดยเงินสด 
(เงินยืมทดรองจ่าย) เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายน้ ามันจะต้องท าความเข้าใจวิธีการด าเนินการ ทั้ง ๒ 
ระบบ เพื่อให้ได้รายงานการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง 

๒. มอบผู้อ านวยการกองคลัง และคณะ/วิทยาลัย ร่วมประชุมหารือการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร 
การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card เพื่อให้มีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดประชุมหารือการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน 
และรายการใช้น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่ วยงาน            
Fleet Card เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป  

๔.๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามมติคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยพะเยา สู่การปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. A. โดยภาพรวม 

๑.๑ รับทราบผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๒ มอบทุกคณะ/วิทยาลยัและผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัที่รับผดิชอบตัวบ่งช้ี พิจารณาด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงตามประเด็นต่าง ๆ  ที่อยู่ใน Areas for Improvement เพื่อให้เกิดการพัฒนา
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓ เห็นชอบแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 

๒. B. แนวทาง... 

 

 



-๒๕- 
 

๒. B. แนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
๒.๑ มอบกองบริการการศึกษา จัดกระบวนการท าความเข้าใจเกณฑ์ แนวทางการบริหารหลักสูตร           

เพื่ อสนับสนุนให้คณะสามารถประเมินระดับหลักสูตร  ตามเกณฑ์  AUN QA            
เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบ (Accreditation) อย่างน้อยคณะละ           
๑ หลักสูตร ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒.๒ มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ ดังน้ี 
- เตรียมความพร้อมการประเมินระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายคือ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมทุกตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับ ๓ – ๔ 
รวมทั้งมี OP และ KPI ของตัวเองที่ชัดเจน ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จาก CUPT Indicators เป็น EdPEx 
หรือ AUN QA at Institutional level ได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สามารถเริ่มใช้ได้ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 

- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน OP และ SAR ทั้งในระดับคณะ  
และระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปที่ให้ระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี          
จากคณะที่สามารถเป็นต้นแบบท่ีดีได้ 

- สนับสนุนให้คณะและมหาวิทยาลัยซ้อมจัดท ารายงานประเมินตนเองในรูปแบบ 
Overall opinion ของแต่ละ AUN QA criterion at Institutional Level ตามคู่มือ 
ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (GUIDE TO AUN-QA 
ASSESSMENT AT INSTITUTIONAL LEVEL VERSION) 

๓. C. การส่งคนเข้าร่วมหลักสูตร CUPT QA ในป ี๒๕๖๐ 
๓.๑ หลักสูตรการท า Gap Analysis ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓.๒ หลักสูตรการพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร ตามหลัก Outcome Based Education (OBE) 

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓.๓ หลักสูตรผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร มอบรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 
๓.๔ หลักสูตรการจัดผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators  

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  
 

๔. D. จริยธรรม... 

 

 



-๒๖- 
 

๔. D. จริยธรรมผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมิน 
๔.๑ มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีจริยธรรมของผู้รับการประเมิน ดังนี้ 

- บนพ้ืนฐานของเจตนาดี/ปรารถนาดีต่อการศึกษาของชาติ 
- สะท้อนความจริงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) /ไม่เน้นเอาคะแนน 
- การรักษาความลับ/ไม่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
- ทุ่มเท/เสียสละ 
- ตรงต่อเวลา 
- เน้นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและพลังสามัคคี 
- อื่น ๆ  

๕. E. จริยธรรมนักวิจัย (อาจารย์) 
๕.๑ มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษารายละเอียดจริยธรรมนักวิจัย ช้ีแจง และติดตามการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันสิ่งต่อไปนี้ ไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยพะเยา คือ 
- คัดลอกข้อเสนอโครงการ (ขโมย) 
- คัดลอกผลงานตัวเอง 
- คัดลอกผลงานผู้อื่น 
- ได้ทุน/ไม่ได้ลงมือท า/แต่มีรายงานการวิจัย 
- Fake Journal/Conference 
- ผิดสัญญาใช้ทุน 
- รับจ้างท าวิจัย/วิทยานิพนธ ์
- IP (ทรัพย์สินทางปัญญา) 
- อื่น ๆ  

๖.๑.๑ การจัดท ารายละเอียดการด าเนินงาน
เพื่อสนองความคาดหวังต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท ารายละเอียดการด าเนินงาน               
เพื่อสนองความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐ ประเด็น  
เพื่อน าสู่การปฏิบัติต่อไป โดยจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณ ภาพการศึ กษา ในการประสานคณ ะ/วิทยาลั ย            
จัดท ารายละเอียดการด าเนินงาน เพื่อสนองความคาดหวัง           
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย             
จ านวน ๑๐ ประเด็น  เพื่อน าสู่การปฏิบัติต่อไป โดยจัดส่งไป
ยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อไป 

๖.๒.๕ การด าเนินงาน... 

 

 



-๒๗- 
 

๖.๒.๕ การด าเนินงานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุน
นโยบาย Thailand ๔.๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินงานวิจัยด้านสมุนไพรไทย และมอบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ด าเนินงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ            

แนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมุนไพรไทย          
เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง 

 

กองบริหารงานวิจั ยและประกั นคุณภาพการศึกษา            
ได้ด าเนินการนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทาง 
การด าเนินการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๗.๑ (ร่ าง) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                            
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ ระหว่ างน า เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพะ เยา                            
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๖.๒.๗.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี  หลั กสู ตรปรับปรุ ง         
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                    
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ ระหว่ างน า เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพะ เยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๖.๒.๙ ข อ เส น อ  Ranking Web of Universities 

(January ๒๐๑๗) 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีการอัพเดทข้อมูล           
ให้ทันสมัย เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสภาวิจัย ประเทศสเปน Ranking Web of Universities 

(January ๒๐๑๗) ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีการอัพเดทข้อมูล           
ให้ทันสมัย เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสภาวิจัย 
ประเทศสเปน Ranking Web of Universities (January ๒๐๑๗) ต่อไป 

 

๖.๒.๑๐ ขออนุมัติ... 

 

 



-๒๘- 
 

๖.๒.๑๐ ขอ อ นุ มั ติ ป รั บ แ ผ น ก ารศึ ก ษ า          
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ หลักสู ตรปรับปรุ ง        

พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตช้ันปีที่  ๕ 
เฉพาะราย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตช้ันปีที่ ๕ รายนางสาววิราวรรณ  อินต๊ะขัน 
รหัสนิสิต ๕๖๔๑๒๙๓๐ เฉพาะราย ดังนี ้
๑.๑ ยกเลิกรายวิชา จ านวน ๕ รายวิชา ตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน          

ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ช้ันปีที่  ๕ ภาคการศึกษาต้น เนื่องจากเป็น          
รายวิชาเอกเลือกและนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 

๑.๒ ย้ายรายวิชาการศึกษาอิสระ (๑๔๒๔๙๘ และ ๑๔๖๔๘๓) จาก ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ไป ช้ันปีท่ี ๕ ภาคการศึกษาต้น 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส าหรับนิสิตรหัส ๕๗ เป็นต้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับนิสิตรหัส ๕๗ เป็นต้นไป 
เรียบร้อยแล้ว  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย และก าหนดอัตรา
ค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่   
๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง
หน่วยออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรับแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่          
ของคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ประสานรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการ  
กับกองกิจการนิสิต เป็นกรรมการต่อไป ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย และก าหนดอัตราค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์           
ออกก าลังกาย และก าหนดอัตราค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย และก าหนดอัตราค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย และก าหนดอัตรา 
ค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 
จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายและก าหนดอัตรา

ค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์ หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๑- 
 

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

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง ระบบและกลไกในการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา        

และปฏิทินด าเนินการประจ าปี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๑          
ของ CUPT QA : ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้วางระบบ
ประเมินออนไลน์ และออกแบบแบบประเมินรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นกลไกในการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
มาปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านต่างๆ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตลอดจนก าหนดปฏิทินด าเนินการประจ าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณา เพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. แบบประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๙ แบบ 
๒. ปฏิทินด าเนินงาน และการด าเนินการย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. แบบประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ปฏิทินด าเนินงาน และการด าเนินการย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงาน นัดประชุมหารือระบบและกลไกในการน าข้อมูลป้อนกลับ          
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิทินด าเนินการประจ าปี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะการปรับปรุง         
หรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เพื่อด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงานรับผิดชอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๒          
ของ CUPT QA : การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ทั้งนี้       
กองแผนงาน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา) นั้น 
   กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขอความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การได้งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ                          
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา       
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวจิราวรรณ  คนกล้า รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๓๐๙ จากเดิม F             
แก้ไขเป็น B+ โดยการกระท าครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของนิสิต จึงขออนุมัติมหาวิทยาลัยพิจารณาละเว้นการ
ลงโทษให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ อาจารย์ผู้สอนประจ า     
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 

 



-๓๓- 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ ภาษาอังกฤษพัฒนา 

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวจิราวรรณ  คนกล้า รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๓๐๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ กรณี การขออนุมัติมหาวิทยาลัย

พิจารณาละเว้นการลงโทษให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด 
ของจังหวัดพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บท              

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ           
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)            
ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย           
อย่างเป็นรูปธรรม และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย      
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕          
จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  

  จังหวัดพะเยา จึงขอเสนอพิจารณาให้มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตบิันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๖... 

 

 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ          
แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔          

ความในข้อ ๖ ก าหนดว่า “กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดตามความข้อ ๔ หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเป็นหนังสือต่อคณะเจ้าของรายวิชาหรือคณะที่จัดการเรียนการสอนและคณะ                        
ที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด ภายใน ๗ วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ และให้กรรมการประจ าคณะพิจารณา          
และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือชี้แจงดังกล่าว และรายงานมหาวิทยาลัย                    
เพ่ือพิจารณาต่อไป” นั้นเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์และคณะ นั้น   

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ                 
แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. จากกรณีการขอแก้ไขผลการศึกษา ที่ผ่านมาพบว่าระยะเวลาการขอแก้ไขผลการเรียนไม่เป็นไปตามประกาศฯ 
๒. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขผลการศึกษา/                      

ส่งผลการศึกษาล่าช้า โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวอาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่คณะกรรมการประจ า  
คณะตามประกาศฯ ข้อ ๖ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงาน            
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๒ ข้อ ๖ 
จาก  กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามความ ข้อ ๔ หรือ

ขอแก้ไขผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเป็นหนังสือต่อคณะเจ้าของรายวิชา 
หรือคณะที่จัดการเรียนการสอน และคณะที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด ภายใน ๗ วัน           
นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ และให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือชี้แจงดังกล่าว 
และรายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

เป็น กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามความ ข้อ ๔          
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเป็นหนังสือต่อคณะที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด 
แล้วให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน            
นับแต่วันที่คณะได้รับเรื่อง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓... 

 

 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฟรีตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร หัตถบ าบัดโดยสมุนไพร 
และอบสมุนไพร ทั้งนี้ ช่วงเวลาเปิดท าการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา : ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. (ทุกวัน) 
และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา : ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (จันทร์ – ศุกร์) โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๖๘๓ และ ๐๙ ๗๐๕๘ ๗๗๑๗ 

 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ รายงานแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร ์

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ รายงานปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านแผนและ
การประเมินผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานก าหนดการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้มาตรฐาน
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความเป็นสากล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ 
รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท าการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๘ ชนิดกีฬา รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๓ คน           
ทีมนักกีฬา จ านวน ๔๖ คน บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒๗ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

๖.๓.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประชาสัมพันธ์และขอรับการบริจาคในโครงการปั่นจักรยานการกุศล           
เพ่ือจัดหาทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ต าบลแม่กา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๖.๓.๕.๑ งบประมาณในการด าเนินงานจัดท าแนวกันไฟและเข้าระงับเหตุไฟป่า 
๖.๓.๕.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าแนวกันไฟและดับไฟป่า ได้แก่ ไม้ตบไฟ หน้ากากอนามัย คราดเหล็ก            

ถังน้ าดับไฟป่า เป็นต้น 
๖.๓.๕.๓ น้ าดื่มใช้ส าหรับบุคลากรและประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เข้าระงับเหตุไฟป่า 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุวเพ็ญ  ค าตุ้ย หัวหน้างานธุรการ กองอาคารสถานที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ ๔๖๖ ๖๖๖ ต่อ ๑๐๖๐ เป็นผู้ประสานงานในการรับบริจาคต่อไป 

 

๖.๓.๖ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Deming Cycle Update 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือทบทวน Organizational Profile 
และทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA และการเขียนรายงาน SAR ให้ได้เกณฑ์ระดับ ๔  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๓๖- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


