
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(นายองอาจ  มณีใหม)่ แทน 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
 
 
 
 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๔. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๕. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๖. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๘. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๙. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
 
 รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวพันธิตรา  กมล อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๔ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) 
นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์ 
(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ) และรองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ 
(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 

๒. อธิการบดี ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาแทน เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจต้อนรับคณะตรวจติดตาม
ผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระ          

การประชุม 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เดือนมีนาคม 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 ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๑๙๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เสนอความเห็น
ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
โดยงานนิติกร ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์            
มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง)                 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าว ให้มีความครบถ้วนตามกระบวนการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ      
ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม    
จังหวัดเชียงราย ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุม... 
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มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าว 

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 

และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๘๔๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจสอบร่าง 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาล         
บ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ โดยงานนิติกร ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ        
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา        
เทศบาลเมืองแพร่ เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง       
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ให้มีความครบถ้วนตามกระบวนการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยี              
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                         
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา             
เทศบาลเมืองแพร ่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิต             
เทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ           
ทางวิชาการดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม            
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี       
การศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ                             
ในภาคเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการออกประกาศ    
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงาน         
บริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย               
เงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์                  
ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๑๒๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และจัดท าประกาศใหม่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย           
ของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ...  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๘- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร   
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว            
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ   
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์      
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร       
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว       
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสาน ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
และเมื่อคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสาน                
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม          
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๕... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
และเมื่อคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสาน                
ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบปรัชญา และมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

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

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๖ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสาน                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๑๑- 
 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๗ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสาน                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๘ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตร
ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน             
และ ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข และมอบ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุม           
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 



-๑๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๙ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์               
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตร
ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน               
และ ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข และมอบ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุม           
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑๐... 

 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑๐ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์        
ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค ์      
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ตรวจสอบการปรับแก้ไข และมอบ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบ                  
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เกินเกณฑ์           

ของวิทยาลัยการจัดการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการจัดการ ได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และมีนิสิตประสงค์จะขอด าเนินการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา               
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เนื่องจากงานวิจัยของนิสิตที่จะด าเนินการวิจัย มีเนื้อหาสาระที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
ประกอบกับวิทยาลัยการจัดการตรวจสอบแล้วพบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
ครบจ านวนตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา           
มีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตได้มากกว่า ๕ คน ซึ่งกรณีดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐.๑  
ที่ก าหนดว่าหากอาจารย์ประจ ามีศักยภาพที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น      
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน นั้น  

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เกินเกณฑ ์        
ของวิทยาลัยการจัดการ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากเดิม ๕ คน 
เป็น ๗ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยการจัดการ กรณี รองศาสตราจารย์                    
ดร.เสรี  วงษ์มณฑา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากเดิม ๕ คน เป็น ๗ คน ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เกินเกณฑ์ ของวิทยาลัยการจัดการ 
กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากเดิม ๕ คน 
เป็น ๗ คน เนื่องจากอาจารย์มีศักยภาพและพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า ๕ คน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐.๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้ันสงู 

(Advance Civil and Commercial Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่               
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่ง                    
และพาณิชย์ขั้นสูง (Advance Civil and Commercial Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗ เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และระเบียบคณะกรรมการอัยการ โดยมอบคณะนิสิตศาสตร์       
ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม         
และระเบียบคณะกรรมการอัยการ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์                
ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย             
โดยละเอียดแล้ว พบว่าชื่อรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance Civil and Commercial Law) มีความครอบคลุม      
เนื้อหาตามหลักเกณฑ์แล้ว จึงเห็นสมควรคงชื่อรายวิชาเดิมไว้ โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนค าอธิบายรายวิชา นั้น 
   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติคงชื่อรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance Civil and 
Commercial Law) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากชื่อรายวิชาครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และวิธี
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)                      
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้าราชการอัยการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้    
คณะนิติศาสตร์ ขอยืนยันว่าชื่อรายวิชาดังกล่าวจะไม่ซ้ ากับชื่อรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

๒. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance       
Civil and Commercial Law) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ               
ตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้าราชการอัยการ          
ตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติคงชื่อรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance Civil and 
Commercial Law) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากชื่อรายวิชาครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และวิธี
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)                      
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้าราชการอัยการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้    
คณะนิติศาสตร์ ขอยืนยันว่าชื่อรายวิชาดังกล่าวจะไม่ซ้ ากับชื่อรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

๒. ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance       
Civil and Commercial Law) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ               
ตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้าราชการอัยการ          
ตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการคงชื่อรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance Civil and 
Commercial Law) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากชื่อรายวิชาครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และ          
วิธีสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)                      
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้าราชการอัยการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว  
ทั้งนี้ ชื่อรายวิชาดังกล่าวจะไม่ซ้ ากับชื่อรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

๒. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง           
(Advance Civil and Commercial Law) เพ่ือให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ            
เป็นข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) พ.ศ. ๒๕๕๘            
และข้าราชการอัยการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย      
ระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในแถบภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยพะเยา              
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้พลังงานทดแทน แบบคาร์บอนต่ าในภูมิภาคอาเซียน           
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐     
ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอแต่งตั้ งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม                              
กรณี Mr.Conrado S. Heruela ผู้เชี่ยวชาญด้าน Climate Change, Sustainable Energy, and etc. รายละเอียดปรากฏตาม       
เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
แต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณี  Mr.Conrado S. Heruela ผู้ เชี่ยวชาญด้าน Climate Change,             
Sustainable Energy, and etc.ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อมูล
รายละเอียดการแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณี Mr.Conrado S. Heruela ผู้เชี่ยวชาญด้าน Climate Change, 
Sustainable Energy, and etc. เพ่ิมเติม ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้ส านักงาน        
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้                    
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          
จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ คุณวุฒิ 

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

๑. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๒. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๓. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และ
จัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ                 
และจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา       
ได้รับการสนับสนุนเพ่ือผลิตรายวิชา MOOC ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๔ รายวิชา ซึ่งเป็นเงินจ านวน ๘๘๒,๔๐๐ บาท              
(แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ประเภท จ ประเภทโครงงาน/ผลงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ประเภท จ ประเภทโครงงาน/ผลงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ประเภทที่ ๙ โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวบุษรินทร์  ท้วมแก้ว 
ผลงาน เรื่อง  การผลิตเมล็ดพันธุ์มะระลูกผสมเพ่ือการค้า และศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต        

ของมะระที่เสียบยอดและไม่เสียบยอด 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานประกอบการ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จ ากัด 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

๒. ประเภทที่ ๑๐ โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ 
นางสาวจุฑามาศ  ชอบจิตต์ 
ผลงาน เรื่อง  หนังสือแนะน าสินค้าส าหรับลูกค้าชาวจีน 
คณะศิลปศาสตร์ 
สถานประกอบการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่) 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุนทรี  ศรีวันทนียกุล   

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง แนวทางการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งแนวทางการน าเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจาย       
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปิดโอกาส                  
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเขียนผลการเรียนรู้ในหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และต้องการเพ่ิมเติม
รายละเอียดของการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ดังกล่าวสู่รายวิชา โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการพัฒนาบัณฑิต           
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง 
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียน
หรือศึกษาต่อในสถานศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์           
เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา                        
ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย              
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แจ้งมติในที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์                
(คช.ปอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของนโยบาย
การไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา และได้เสนอ       
ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนามโดยประธานคณะอนุกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข                     
ปัญหาเอดส์ (พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชด าริ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อน         
โครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นคณะกรรมการ                        
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 

 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๑ โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการสถาปนิก’๖๐                             
“บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่าย 
ในโครงการสถาปนิก’๖๐ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                   
และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือท าการจัดแสดงผลงาน                       
ในงานสถาปนิก’๖๐ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์                   
อิมแพ็คเมืองทองธานี จ านวน ๙,๙๗๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เนื่องจากเงินสนับสนุนที่ได้รับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์          
และศิลปกรรมศาสตร์ จะน าเงินทั้งหมดไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๒ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม

วิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และวิเคราะห์อภิมาน” 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่าย  
ในโครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน”        
ของคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๔๐,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการ                      
ประชุมวิชาการนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งมีการประมาณการให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๔๐ คน แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน
แค่ ๒๐ คน ท าให้รายได้จากการลงทะเบียนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙.๓... 

 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการ Industry Academia 
Partnership Programme – ๒ ในโครงการวิจัยเรื่อง “Sustainable Development of 
Geopolymer Concrete” 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่าย 
ในโครงการ Industry Academia Partnership Programme – ๒ ในโครงการวิจัยเรื่อง “Sustainable Development          
of Geopolymer Concrete” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ ปอนด์ (ห้าหมื่นปอนด์) โดยเบิกจ่าย        
ตามที่ก าหนดในสัญญา (Industry Academia Partnership Programme – ๒ Contract) และตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับ           
การอนุมัติจาก Royal Academy of Engineering (ประเทศอังกฤษ) ภายใต้โครงการ Industry Academia Partnership 
Programme – ๒ (IAPP๑๖๑๗\๑๖) และเอกสาร Justification of Costs ที่ออกโดย Royal Academy of Engineering 
(ประเทศอังกฤษ) เพ่ือให้การด าเนินโครงการวิจัยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง การตอบแบบสอบถามการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพะเยา       
ตอบแบบสอบถามการติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ส่งกลับแบบสอบถามดังกล่าว              
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๘๑-๙๗๐๕ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพ่ือรายงานต่อรัฐบาลและสาธารณชน ซึ่งการติดตามประเมินผลดังกล่าว     
จะมีการประเมินความก้าวหน้าการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ของภาคีการพัฒนาต่างๆ 
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยการสอบถามองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคมและประชาชน/    
สถานศึกษาทั่วประเทศรวม ๒,๐๐๐ ตัวอย่าง ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑... 

 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย         
ในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕๗๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่น   
สองพันบาทถ้วน)  โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณาไม่หักค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect or overhead cost) 
จากเงินงบประมาณดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถ
ออกไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง โครงการเวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอเชิญร่วมโครงการเวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ทั้งนี้          
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร องค์การนิสิตและสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ได้ด าเนินการจัดโครงการ                 
เวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ ณ ลานประดิษฐานพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่                    
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยมีการเวียนเทียนรอบลานประดิษฐานพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูป         
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน          
๗๓๑,๑๕๖,๒๕๖.๓๑ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๗๒๐,๔๔๑,๑๒๑.๔๐ บาท รายละเอียด                    
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 

 

 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๗๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                 
ทางวิชาการ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๗๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                            
ทางวิชาการ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                                         
ทางวิชาการ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๑๐ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 

 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 

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

 
 
 
 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการ น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ในข้อ ๑.๑ , ๑.๕ 
และ ๑.๖ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลน่าน ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว              
ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๒๔- 
 

- 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 
เสนอคณะกรรมการกองกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
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 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... 

 

 



-๒๕- 
 

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 าหรับการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ           
ข อ งนิ สิ ต ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยพะเยา 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... 

 

 



-๒๖- 
 

- 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 เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

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 านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

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 ๑๑๗... 

 

 



-๒๗- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

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 าเสนอ             
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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) กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

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 
 
 

๔.๔ บัตรเติมน้ ามัน... 

 

 



-๒๘- 
 

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  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายน้ 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  

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 
 
 

๖.๒.๗.๑ (ร่าง) หลักสูตร... 

 



-๒๙- 
 

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 ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                            
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร             
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสม
พร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวกนกพิชญ์   อินชัย  รหัสนิสิต ๕๘๐๗๗๗๑๕  จากเดิม D  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๒ นางสาวจุฑากร   แม่นย า  รหัสนิสิต ๕๘๐๓๒๘๔๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๓ นายวุฒิพงษ์   พันกันทะ  รหัสนิสิต ๕๗๑๐๓๒๕๓  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๒ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๐- 
 

๔.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี           
ด ร .ป ระลองยุ ท ธ   ศ รี ป าล วิ ท ย์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๓๑๐๑ 
ชีววิทยา ๑ 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๓๑๐๑ ชีววิทยา ๑  

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวกาญจนา  คีลาวงษ์ รหัสนิสิต ๕๙๐๘๐๙๖๗ จากเดิม D  
แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ 

๔.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา อาจารย์
ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ๑ ๔ ๖ ๒ ๖ ๑ 
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๒๖๑ ภาษาศาสตร์

เบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพรรณธิภา  ปัญญากอบ รหัสนิสิต ๕๘๒๐๒๗๘๒ 
จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

คณ ะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                  
นางสาวจิตติมาพร  ต้นจ าปา เรียบร้อยแล้ว   

๔.๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
Mr.Huang Sheng De อาจ ารย์ ป ระจ า
รายวิชา ๑๔๒๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๓ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ Mr.Huang Sheng De อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๒๑๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ๓ 

แก้ไขผลการศึกษา ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวผกามาศ   ไชยทน  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๗๑๗๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 
๑.๒ นางสาวเทียนทอง  ตายูเว  รหัสนิสิต ๕๕๑๑๖๗๔๙  จากเดิม D  แก้ไขเป็น F 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Huang Sheng De เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

คณ ะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                  
Mr.Huang Sheng De เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๕ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๑- 
 

๔.๑.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๓๗๑ ภาษาอังกฤษ          
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ๒ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๗๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ ๒ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวธิดารัตน์  ปัดค า รหัสนิสิต ๕๗๐๗๓๙๘๙ จากเดิม D 
แก้ไขเป็น C+ 

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

คณ ะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั ก เตื อน                  
นางสาวรุ่งอรุณ  อินใจ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี  ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ยฉกรรจ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๕๖๗๑๑ 
การก าหนดนโยบายสาธารณะและ
การน าไปปฏิบัติ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า  

ในรายวิชา ๑๕๖๗๑๑ การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน าไปปฏิบัติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC)  

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ ์เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาภู มิ สารสน เทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 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) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๓.๒ (ร่ าง) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 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) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๓.๓ (ร่าง) หลักสูตร... 

 

 



-๓๒- 
 

๔.๓.๓ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาเทคโน โลยี สารสน เทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                         
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๓.๔ (ร่ าง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                         
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐            
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๓.๕ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                       
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๓.๖ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                       
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึ กษา ได้ ด าเนิ นการน า (ร่ าง) หลักสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๔ (ร่าง) ประกาศ... 

 

 



-๓๓- 
 

๔.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
บุคลากรส านั กงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” 

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

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ 
“พะเยาเกมส์” และได้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๑.๑ ขออนุญาตใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร          
ในการสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร ในการสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยให้ใช้พื้นที่ป่าบริเวณทางด้าน ทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นป่าต้นน้ าของบ้านโซ้  

๒. มอบคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหน่วยงาน           
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อหารือการจัดท าข้อมูลบรรจุลงในแผนและกรอบกิจกรรมแผนปฏิบัติการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการประสานคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
เพื่ อหารือการจัดท าข้อมูลบรรจุลงในแผนและกรอบ
กิจกรรมแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๖.๒.๑ (ร่าง) หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                     
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณากลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา              
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๒.๒.๑ ขออนุมัติ... 

 

 



-๓๔- 
 

๖.๒.๒.๑ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี 
นางสาวธรณ์ ธนนั นท์   ไชยวงค์ ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ 
ทักษะชีวิต 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต          

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพัชราภรณ์  จงมีสุข รหัสนิสิต ๕๙๒๑๒๒๒๓ จากเดิม D+ 
แก้ไขเป็น A 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเป็นเงินจ านวน 
๓% ของเงินเดือนจ านวน ๑ เดือน กรณีการแก้ไขผลการศึกษาของนางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งนี ้ได้แต่งตั้งรายช่ือคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ดังนี ้
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

๑. คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ ระหว่างด าเนิ นการของกองบริการการศึ กษา             

ในการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับ
เป็นเงินจ านวน ๓% ของเงินเดือนจ านวน ๑ เดือน            
กรณีการแก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี          
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี ้โดยแต่งตั้งรายช่ือคณะกรรมการจ านวน 
๓ ท่าน ดังนี ้
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

 
 
 

๖.๒.๓ การขออนุมัติเผยแพร่วิทยานิพนธ ์ มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการน าผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นสร้างสรรค์บางส่วนในวิทยานิพนธ์รวบรวมเผยแพร่

และส่งประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเยน (ซีไรต์) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ น ารายได้สุทธิจากการหักค่าใช้จ่ายจากการตีพิมพ์ทั ้งหมด  

น าเข้าเป็นเงินรายได้ ดังนี้ 
๒.๑ มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕ 
๒.๒ คณะศิลปะศาสตร์ ร้อยละ ๒ 
๒.๓ สาขาวิชาภาษาไทย ร้อยละ ๓ 

 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ การประเมิน... 

 

 



-๓๕- 
 

๖.๒.๔ การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อธิการบดีรับทราบและจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานต่อไป 
๒. มอบรองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ปรับปรุงระบบเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานสายบริการ 
๓. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง CUPT QA 
๔. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) ดูแลด้านการตรวจทานข้อบังคับและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. มอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง จัดท าแผนการปรับปรุง          

การปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
๖. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมโครงการ Deming Cycle Update ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวน Organizational Profile 
และทบทวนกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA และการเขียน SAR 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว   

๖.๒.๖ พิจารณาการช าระหนี้ตามโครงการ 
“การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.)” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้คืนเงินให้กับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นจ านวนเงิน ๗๒,๖๖๓.๑๕ (เจ็ดหมื่นสองพัน

หกร้อยหกสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินจ านวนดังกล่าวจริง            
แต่นิสิตได้พ้นสภาพ และไม่มีการท าสัญญาในภาคการศึกษา ๒๕๔๙ และภาคเรียนที่ ๑         
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลงั น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. มอบกองแผนงาน จัดสรรการคืนเงินให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา จ านวนทั้ งสิ้น 
๗๒,๖๖๓.๑๕ บาท 

 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อั ตราค่ าตอบแทนกรรมการและ
ผู้ปฏิบัติงานการบรหิารจัดการการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ประสานการปรับแก้ ไข                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ กับผู้ช่วยอธิการบดี             
(นายวิทูรย์  ตลุดก า) เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กับผู้ ช่วยอธิการบดี (นายวิทูรย์  ตลุดก า) 
เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป 
 

๖.๒.๙ ขออนุญาต... 

 

 



-๓๖- 
 

๖.๒.๙ ขออนุญาตปิดปรับปรุงสนามกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ การปิดปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่มีการจัด การเรียนการสอน
ในบางสาขา รายละเอียด ดังนี ้
๑. สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบ       
คณะสหเวชศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะสหเวชศาสตร์                      
ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะสหเวชศาสตร์ ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ                   
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี ตรวจสอบการปรับแก้ไข และมอบ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ                               
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

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

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                     
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่    
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป                      
และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์                     
ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์          
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๓๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด ได้เสนอโครงการ

นวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาการลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ          
นวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา 
สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท โทรคมนาคม      
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน      
บนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา               
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด โดยมอบกองบริการการศึกษา                    
ศึกษารายละเอียด (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ทับซ้อนกับการลงนามกับ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว             
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 

 



-๓๙- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย                
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และต่อมาได้มีประกาศเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ฉบับที่ ๔                
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒ (๑/๒๕๖๐) 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ          
ให้ปรับอัตราเบิกจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งจะต้องจัดท า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ฉบับที่ ๕ เพ่ิมเติม เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ กองคลัง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวจ านวน ๔ ฉบับ เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา           
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

  กองคลัง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย            
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้            
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๒๔๔๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ผู้สอน          
ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๔๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ภาคการศึกษาต้น                       
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวชลธิชา  จันทร์ตา รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๖๑๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 



-๔๐- 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย รายวิชา 
๒๔๔๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑ แก้ไขผลการศึกษา 
ของนางสาวชลธิชา  จันทร์ตา รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๖๑๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ             
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายนพดล  ยศบุญเรือง เป็น                         
นางสาวชนัดดา  สมจิตต์ เนื่องจาก นายนพดล  ยศบุญเรือง ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ              
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
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วท.บ. (สถิติ) 

คงเดิม   

๒ นางสาวสลุาวัลย์  ยศธนู* 
 

ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 
วท.บ. (สถิติ) 

คงเดิม  

๓ นายนพดล  ยศบุญเรือง 
 

วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 
บธ.ม. (บริหารธุรกจิ) 

นางสาวชนัดดา  สมจิตต์ Ph.D. (Statistics) 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 

นายนพดล  ยศบุญเรือง  
ลาศึกษาต่อ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๔๑- 
 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  

 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นายนพดล  ยศบุญเรือง เป็น นางสาวชนัดดา  สมจิตต์ 
เนื่องจาก นายนพดล  ยศบุญเรือง ลาศึกษาต่อ ทั้ งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง โครงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
สรุปเรื่อง 

  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสาร ได้จัดท าโครงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสาร      
และสื่อการศึกษา เพ่ือให้รองรับการเป็นห้องสมุดที่เป็นเลิศทางการบริการและมีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ระดับ World Class Library นั้น 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสาร จึงขออนุมัตโิครงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสาร      
และสื่อการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
โดยไม่เพ่ิมอัตราบุคลากร 
 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.บ. (สถิติ)  
๔ นายมานะ  ดงอนนท์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
คงเดิม 

 

๕ นางสาวรัตนา  ฤทธ์ิแสง วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 
วท.บ. (สถิติ) 

คงเดิม  

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต รหัส ๕๗ – ๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                   
๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิต รหัส ๕๗ – ๕๙ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้
กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับ                         
ปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                   
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต รหัส ๕๗ – ๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตร                   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต                        
รหัส ๕๗ – ๕๙  ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต รหัส ๕๗ – ๕๙ ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ                   
และศักยภาพด้านการวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) เพ่ือเป็นเป้าหมายการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุน             
โครงการวิจัยประจ าปี งบประมาณทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๔๓- 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏ           
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
กันยายน ๒๕๖๒) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.๑) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 

 

 



-๔๔- 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ ก าหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต
ชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ได้ปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาจริง และเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต
อันจะน าไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
อาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพ่ือน รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต 
ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 
๔.๐ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ดังนี้  
๑) ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture Food Innovation Hubs) 
๒) ด้านพลังงาน (Energy Innovation Hubs) 
๓) สังคมสูงอายุ (Ageing Society Innovation Hubs) 
๔) เมืองอัจฉริยะ (Smart City Innovation Hubs) 
๕) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Hubs) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ รายงานการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย เรื่อง การควบคุมโรค
ผลแตกผลลายในการผลิตล าไยส่งออกจังหวัดพะเยา ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวน ๒,๓๘๘,๖๗๘ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)           

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๔๕- 
 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา
การด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากจ าเป็นต้อง
ใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการสวนล าไยตามระบุในสัญญาทุน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ รายงานการเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ (มคกส.) ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะผู้ตรวจประเมิน
จากสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) ในวันที่  ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “Pre – University ๖๐” ทั้งนี้ นิสิตที่มีผลคะแนนสูงสุด             
ในการสอบ Post – test ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
และต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม SPEEXX โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๒๓ , ๒๒๖๑ – ๒๒๖๒ และ ๑๘๓๑ – ๑๘๓๒ 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป ร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ ์
พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. 
เป็นต้นไป โดยภายในงานมีจ าหน่ายชุดดอกไม้ ธูป เทียน ทั้งนี้ รายได้จากการจ าหน่ายน าไปสร้างสัตตภัณฑ์ถวายวัด 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ... 

 

 



-๔๖- 
 

 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


