
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒๒ (๖/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๒๔ 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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์  เกตุอ๊อต) แทน 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์) แทน 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ) แทน 

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(นายมนตรี  แสนวังสี) แทน 

๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๖. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๗. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๘. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๙. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๓๐. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวรัตนา  ขัตธิ) แทน  

๓๑. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
 
 
 
 รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 

 

 



-๓- 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๐. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๑. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๕๐ ตัว 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบ FAST TRACK          
ภายในโรงพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าผู้ป่วยที่มีอาการและมีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษา 
อย่างเร่งด่วน ส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสร้างโรงอภิบาลสุนัขภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือบริหารจัดการ
สุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยไม่ให้อยู่อย่างแออัด พร้อมทั้งจัดเตรียมนายสัตวแพทย์ดูแลรักษาโรค            
ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ น ารายได้จากการก าจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา            
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาหารสุนัขต่อไป  

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๓ เดือนพฤษภาคม 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 ๑๒๑ (๕/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์วิชาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายที่จะจัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน    
ไปฝึกอบรมในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะการท างาน และประสบการณ์ในวิชาชีพ        
แต่เนื่องจากยังไม่มีประกาศที่ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา                   
ในการเบิกจ่ายได้ นั้น 

   ดังนั้น จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม              
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ                   
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
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มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์วิชาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ก าหนด 
(ภายในประเทศ) ให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด          
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        
และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว            
ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ               
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ 
Basic Anatomy การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสอบ CE ๐๖๒๐๕  โดยมีนายธีระ  จันทร์มณี อาจารย์ประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นกรรมการคุมสอบ นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ คุมสอบผิดห้อง  
 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

๑. เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ ได้ไปปฏิบัติงานคุมสอบ 
แต่เป็นการคุมสอบผิดห้อง จึงเห็นควรตักเตือนด้วยวาจา 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบ        
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ 

กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๓๖๓๒๑๘ Basic Anatomy การสอบกลางภาค 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์
ด้วยวาจา ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์เสนอ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์ได้ไปปฏิบัติงานคุมสอบ แต่เป็นการคุมสอบผิดห้อง  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ปรับนางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล จาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร      
และเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาววาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ เป็น นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ                 
เนื่องจาก นางสาววาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ ลาออก และปรับนายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๓. ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์ 
เป็น นายประฐมพงษ์  ทองรอด และปรับนายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๔. ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายกันตพงศ์  แสงพวง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล       
เนื่องจาก นายกันตพงศ์  แสงพวง ลาศึกษาต่อ และปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล                         
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๕. เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ของนายทัศนะ  ศรีปัตตา 
๖. ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวณภัทร  บุญประสาท เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล          

เนื่องจาก นางสาวณภัทร  บุญประสาท ลาศึกษาต่อ 
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘           

เป็นต้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

เดิม ใหม่ 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 
ชื่อ – สกุล คุณวฒุิ/สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 
ชื่อ – สกุล คุณวฒุิ/สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี หมายเหต ุ

35601002xxxxx *นางสาวกันย์กัญญา  
       ใจการวงค์สกุล 

น.ม. (กฎหมายเอกชน) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลับนเรศวร 

2549 
2544 

35601002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์
กัญญา  
 ใจการวงค์สกุล 

น.ม. (กฎหมายเอกชน) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 มหาวิทยาลับนเรศวร 

2549 
2544 

- เพ่ิมต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ปรับเป็นอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร 

11201000xxxxx *นางสาวนริษรา  
     ประสิทธิปานวงั 

น.ม. (กฎหมายระหว่าง
ประเทศ) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

2552 
 

2549 

     คงเดิม 

15799000xxxxx *นางสาววาสินี  
     นันทขว้าง ชาวเหนือ 

น.ม. (กฎหมายการเงินและ
ภาษีอากร) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
 

2553 
 

2550 

16204000xxxxx *นายเฉลิมวุฒิ สาระกิจ น.ม. (กฎหมายอาญา) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 

 
น.บ. (นิติศาสตร ์เกียรตินิยม  
        อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ส านักอบรมศึกษากฎหมาย   
       แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

2557 
2552 

 
2550 

นางสาววาสิน ี
นันทขว้างชาวเหนือ 

ลาออก 

333090066xxxxx *นายวิทูรย ์ตลุดก า  
 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2548 

     คงเดิม 

35601002xxxxx *นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ ์  
 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2554 
2547 

 
2545 

18415000xxxxx *นายประฐมพงษ์ ทองรอด น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ. (นิติศาสตร ์เกียรตินิยม  
       อันดับ 2) 

ส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
       แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

2558 
 

2555 
2551 

นายสุวิทย ์ 
ปัญญาวงศ ์

ปรับเป็นอาจารย์ผู้สอน 

16099900xxxxx นายกันตพงศ์ แสงพวง น.ม (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลับนเรศวร 

2553 
2550 

37099000xxxxx *ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  
         ธัชศฤงคารสกุล 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2543 
2539 
2535 

นายกันตพงศ์  
แสงพวง 

ลาศึกษาต่อ 
35015002xxxxx นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร ์

 
น.ม. (กฎหมายภาษีอากร) 
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2551 
2549 

 
2545 

     คงเดิม 

34605005xxxxx นายทัศนะ ศรีปัตตา  
 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2543 
2527 

34605005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารยท์ัศนะ  
     ศรีปัตตา 

น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2543 
2527 

เพ่ิมต าแหน่งทาง
วิชาการ 

35601004xxxxx นางสาวณภัทร บุญประสาท 
 

น.ม. (กฎหมายเอกชน) 
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) 
 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2551 
2550 

 
2548 

35101001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  
       งามเมืองสกุล 

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) 
น.บ. (นิติศาสตร ์เกียรตินิยม  
       อันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2548 
2541 

นางสาวณภัทร 
บุญประสาท 
ลาศึกษาต่อ 

35601009xxxxx นายสมศักดิ์ แนบกลาง น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ. (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2541 

     คงเดิม 

หมายเหตุ*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   
กองบริการการศึกษา... 

 

 



-๗- 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ ปรับนางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล จาก อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร               

เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๒ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาววาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ เป็น นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 

เนื่องจาก นางสาววาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ ลาออก และปรับนายเฉลิมวุฒิ   สาระกิจ              
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑.๓ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ ์
เป็น นายประฐมพงษ์  ทองรอด และปรับนายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน 

๑.๔ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายกันตพงศ์  แสงพวง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล       
เนื่องจาก นายกันตพงศ์  แสงพวง ลาศึกษาต่อ และปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล                         
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑.๕ เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ของนายทัศนะ  ศรีปัตตา 
๑.๖ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวณภัทร  บุญประสาท เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล          

เนื่องจาก นางสาวณภัทร  บุญประสาท ลาศึกษาต่อ 
ทั้งนี้  โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาต้น            

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 

 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ทั้งนี้ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐                   
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์      
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี       
และได้เชิญผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดในส่วนกลางและศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งได้ขอความร่วมมือ           
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อน                       
การพัฒนาคนกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลง               
ความร่วมมือฯ และข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานเครือข่าย
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอน าส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ              
ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ           
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว               
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 

 

http://www.moe.go.th/


-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมโครงการ “Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม
ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และแนวทางการบริหาร” 

สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งสรุปผลการเข้าร่วมประชุมโครงการ “Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ                 
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และแนวทางการบริหาร” เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลทิพย์ ๑           
โรงแรมเดอะสุโกศล ซึ่งจัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
(สกอ.) ซึ่งโครงการ Innovation Hubs มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าจาก ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม                  
และเทคโนโลยีที่ต้องการเน้นประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรและอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
กลุ่ มเครื่ องมื ออัจฉริยะและหุ่ นยนต์ที่ ใช้ เทคโนโลยี เมคาทรอนิ กส์  กลุ่ มดิ จิ ทั ลและอินเทอร์ เน็ ตออฟติ ง                              
ที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ด้านการบริการเพ่ิมมูลค่า โดยที่ประชุม                   
ได้กล่าวถึงการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ พร้อมชี้แจงรายละเอียด                    
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ Innovation Hubs ใน ๕ ประเด็นหลัก คือด้านการเกษตรและอาหาร                
ด้านพลังงาน ด้านสังคมสูงอายุ ด้านเมืองอัจฉริยะ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง นิทรรศการฯ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจ าปี ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสนองพระราชด าริ เข้าร่วมนิทรรศการฯ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการด าเนินงาน อพ.สธ. ทั้งในส่วนหน่วยงาน           
ร่วมสนองพระราชด าริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการปราชญ์ชาวบ้าน ในวันที่                               
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งความประสงค์เพ่ือเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ โดยกรอกเอกสาร
แบบตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
รุ่นที่ ๒ (incubation project ๒) 

สรุปเรื่อง 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการบ่มเพาะ                              
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ ๒ (incubation project ๒) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม      
ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๒ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๙๖๔,๕๑๒,๔๑๑.๔๒ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๙๔๒,๒๔๔,๒๐๕.๑๕ บาท รายละเอียด              
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 

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

 

 

 

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

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

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

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๑๒- 
 

- 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... 

 

 



-๑๓- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

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

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

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

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับ  
การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓... 

 

 



-๑๔- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ

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

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา            
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ

อนุเคราะห์จัดท าข้อสอบและก าหนดวัน
สอบ พร้ อมจั ดผู้ คุ มสอบ รายวิ ชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 

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

รายวิชาดังกล่าว เฉพาะกรณี 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 

๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ล่วงรู้ไปยังนิสิตช่วงระหว่างสอบ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

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

 

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

 

 

 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๗... 

 

 



-๑๕- 
 

- 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
กลั่นกรองหลักสูตรชของมหาวิทยาลัยพะเยา 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 
และอยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ           
ในการช่วยเหลือนิสิ ตผู้ประสบภั ย ก่อนน าเสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 

 

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

๑.๒ การใช้บัตรเติมน้ ามัน... 

 

 



-๑๖- 
 

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

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

 
 
 

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... 

 

 



-๑๗- 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 ้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ดังนี ้
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

อยู่ ระหว่ างด า เนิ นการของกองบริ ก ารการศึ กษ า             
ในการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเป็น
เงิ น จ าน วน  ๓ % ข อ งเงิ น เดื อ น จ าน วน  ๑  เดื อ น            
กรณีการแก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี          
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี ้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ดังนี ้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายดิษฐา  จ าปาแขก อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๗๒๓๔ การเขียนบท
ส าหรับงานมัลติมีเดีย 

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

แก้ไขผลการศึกษา ของนายปฏิมากร  พานทอง รหัสนิสิต ๕๖๑๒๐๓๖๓ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายดิษฐา  จ าปาแขก เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการลงโทษภาคทัณฑ์ นายดิษฐา  จ าปาแขก 

๔.๑.๒ ขออนุมัติ... 

 



-๑๘- 
 

 
๔.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  

นายดัสสัน  เสมอเช้ือ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๔๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๑ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นายดัสสัน  เสมอเช้ือ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๔๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง แก้ไขผลการศึกษา 

ของนางสาวเบญญาภา  มาลัย รหัสนิสิต ๕๘๐๗๓๕๒๐ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายดัสสัน  เสมอเช้ือ เป็นลายลักษณ์อักษร  

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายดัสสัน  เสมอเช้ือ 

๔.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี  ดร.สุจิตรา  วสุ วัต อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๒๒๓๑๓ การอบรม
และพัฒนาบุคลากร 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.สุจิตรา  วสุวัต อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ใน

รายวิ ชา ๑๒๒๓๑๓ การอบรมและพั ฒนาบุ คลากร ประจ าภาคการศึ กษาปลาย                             
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุจิตรา  วสุวัต 

๔.๓.๑ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ             
ของ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต กรรมการคุมสอบ

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

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

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

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

เนื่ องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง             
แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต  

๔.๓.๒ การสอบสวน... 

 



-๑๙- 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔.๓.๒ การสอบ ส วน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 

กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ       
ของ นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 

มต ิที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ กรรมการคุมสอบ

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

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่ องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง           
แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน นายกรธัช  ปัญญาจันทร์ 

๔.๗ ขออนุมัติปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู
เลื อกเฉพาะ และขออนุมั ติปรับรหั ส
รายวิชา ในกลุ่มการสอนวิชาเอก หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปิดรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูเลือกเฉพาะ จ านวน ๗ รายวิชา หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวิชาเอกเลือกเฉพาะ           
ที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร และเนื่องจากมีรายวิชาเลือกเกินสองเท่าของรายวิชาที่ต้องเรียน          
และเห็นชอบการปรับรหัสรายวิชา ในกลุ่มการสอนวิชาเอก จ านวน ๗ แขนงวิชา เนื่องจาก
เปลี่ยนคณะที่สังกัดของรายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือ เรื่อง การปรับแก้ไข
รหัสรายวิชาในกลุ่มการสอนวิชาเอก ก่อนประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าเรื่องดังกล่าว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป    

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการประสานวิทยาลัยการศึกษา 
และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อหารือ เรื่อง การปรับแก้ไขรหัสรายวิชา            
ในกลุ่ มการสอนวิชาเอก ก่ อนประสานส านั กงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ อน าเรื่องดั งกล่ าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔.๙ แต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
แทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สินแทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ โดยได้เสนอรายช่ือ ดังนี้  

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

๑.๒ หั วหน้ าส่ วนงานวิชาการ ซึ่ งเลือกจากหั วหน้ าส่ วนงานในกลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์                    
และเทคโนโลยี จ านวน ๑ คน คือ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 

๑.๓ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กองคลัง ได้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
แทนต าแหน่งที่สิ้นสุดวาระ และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบกองคลัง... 

 



-๒๐- 
 

จ านวน ๑ คน คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
๒. มอบกองคลังประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง       
การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย และก าหนด
อัตราค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย และก าหนดอัตรา 

ค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายและก าหนด
อัตราค่าใช้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์ หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนประสานกองคลัง น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การจัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายและก าหนดอัตรา ค่าใช้บริการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว   

๖.๒.๑.๑ (ร่ าง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 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) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณากลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
    

๖.๒.๑.๒ (ร่ าง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

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

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                             

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๒.๒ ระบบและกลไก... 
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เพื่อพิจารณาต่อไป 
๖.๒.๒ ระบบและกลไกในการน าข้อมูลป้อนกลับ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา        
และปฏิทินด าเนินการประจ าป ี

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองแผนงาน นัดประชุมหารือระบบและกลไกในการน าข้อมูลป้อนกลับ          
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิทินด าเนินการประจ าปี กับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการนัดประชุมหารือระบบและกลไก         
ในการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินด าเนินการประจ าปี กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๓ รายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การได้งานท า          
ของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะ เย า  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือพัฒนา
ผลการด าเนินงานแก่ส่วนงานที่ยังไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เพื่อด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง การได้งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการน ารายงานผลการด าเนินงาน เรื่อง 
การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งเวียนให้
คณะ/วิทยาลัย น าไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๔ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี  
นางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ อาจารย์
ป ร ะ จ า ร า ย วิ ช า  ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ 
ภาษาอังกฤษพัฒนา 

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

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

พิจารณาละเว้นการลงโทษให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ต่อไป 
 
 

คณะศิลปศาสตร ์ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๒.๕ บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล งค ว าม ร่ ว ม มื อ              
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด              

ของจังหวัดพะเยา 
๒. มอบกองอาคารสถานที่  ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองอาคารสถานท่ี ในการน า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๖.๒.๖ ขอความอนุเคราะห์... 
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๖.๒.๖ ขอความอนุ เคราะห์ทบทวนประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ          
แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงาน            

ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๒ ข้อ ๖ 

จาก  กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามความ ข้อ ๔ หรือ
ขอแก้ไขผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเป็นหนังสือต่อคณะเจ้าของรายวิชา หรือ
คณะที่จัดการเรียนการสอน และคณะที่อาจารย์ ผู้สอนสังกัด ภายใน ๗ วัน           
นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ และให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือช้ีแจงดังกล่าว และ
รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

เป็น กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามความ ข้อ ๔          
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเป็นหนังสือต่อคณะที่อาจารย์ผู้สอนสังกัด 
แล้วให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน            
นับแต่วันที่คณะได้รับเรื่อง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 

คณะศิลปศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๓- 
 

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) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                  
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์              
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์          
ประสาน ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ และ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน ตรวจสอบการปรับแก้ไขก่อนน าเสนอที่ประชุม   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                  
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์          
ประสาน ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ และ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน ตรวจสอบการปรับแก้ไขก่อนน าเสนอที่ประชุม   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 



-๒๔- 
 

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

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                  
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป             
และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสาน                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ และ ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ ตรวจสอบการปรับแก้ไขก่อนน าเสนอที่ประชุม        
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔... 

 

 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                  
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง) 
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ยุทธนา  หมั่นดี ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                          
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง                     
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร                            
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว             
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ        
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี ตรวจสอบการปรับแก้ไข และมอบ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

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

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๒๖- 
 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                          
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
และเมื่อคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสาน                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี และ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุม                   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                          
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะแพทยศาสตร์  ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว             
มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี และ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบการปรับแก้ไข 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๒๗- 
 

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

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

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร และขออนุมัติแยกเอกสารหลักสูตร          

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งเอกสารฯ ไว้นอกเล่มคู่มือนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง                            
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท                            
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบกับคณะ/วิทยาลัย มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบของการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์     
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร และขออนุมัติแยกเอกสารหลักสูตร           
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งเอกสารฯ ไว้นอกเล่มคู่มือนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร 
๑.๑ หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะ/วิทยาลัย ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการน าเสนอ            

(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ต่อคณะกรรมการวิชาการ จ านวน ๑๔ หลักสูตร           
ให้เร่งด าเนินการจัดส่ง (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ไปยังกองบริการการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา             
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ด าเนินการจัดท า
แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา             
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และจัดส่งแผนการศึกษาฯ ไปยังกองบริการการศึกษา 
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. ขออนุมัติแยกเอกสารหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งเอกสารภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อที่ ๑                     
ไว้นอกเล่มคู่มือนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะระบุข้อความ “เอกสารนอกเล่ม” 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

 
 

มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๒๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตกิ าหนดระยะเวลาการส่งเอกสาร ดังนี้ 

๑.๑ หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะ/วิทยาลัย ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการน าเสนอ 
(ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ต่อคณะกรรมการวิชาการ จ านวน ๑๔ หลักสูตร 
ให้เร่งด าเนินการจัดส่ง (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ไปยังกองบริการการศึกษา 
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา      
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และจัดส่งแผนการศึกษาฯ ไปยังกองบริการการศึกษา 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๒. อนุมัติแยกเอกสารหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการส่งเอกสารภายในก าหนดระยะเวลา ตามข้อที่ ๑ 
ไว้นอกเล่มคู่มือนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยระบุข้อความ “เอกสารนอกเล่ม”  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการน าร่องสร้างโอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรให้เข้าประเมินและได้การรับรอง
สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์สอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ด้วย IC๓ Digital Literacy Certification กับบริษัท เออาร์ไอที จ ากัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการน าร่องสร้าง
โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทั ล (Digital Literacy) เพ่ือส่ งเสริมและสนับสนุน มหาวิทยาลัย                    
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรให้เข้าประเมินและได้การรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล                  
(Digital Literacy) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการน าร่อง              
สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรให้เข้าประเมินและได้การรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล                             
(Digital Literacy) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการน าร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ

ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรให้เข้าประเมินและได้การรับรองสมรรถนะความสามารถ
ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว           
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                                 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขหน้า ๓ ข้อที่ ๖.๒.๗ เป็นหลักสูตร            
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และเพ่ิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม           
และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป             
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา           
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                                 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบกองบริการการศึกษา       
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐          
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบ
ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 

 

 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                                 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา         
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร     
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่                                 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                           
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร     
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา    
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 

 

 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง การเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัย
และนวัตกรรม 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงบประมาณ ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในก ากับของรัฐจัดท า                           
ค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในแผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท างบประมาณ           
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการเสนอของบประมาณในลักษณะ                       
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัย
และนวัตกรรม 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอของบประมาณดังกล่าว ในการด าเนินโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดี (ดร. นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) รายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐           

โดยได้ด าเนินการตรวจตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมด  จ านวน ๑,๒๐๐ คน 
๖.๒.๑.๒ บุคลากรเข้ารับการคัดกรองตรวจสุขภาพ จ านวน ๑,๐๒๓ คน 
๖.๒.๑.๓ คิดเป็นจ านวนร้อยละ ๘๕.๒๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง การรับรองปริญญา ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา           
ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสืบค้น
ข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั... 

 

 

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


-๓๒- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและเอกสารสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการ 

Deming cycle update” ซึ่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ 
Deming cycle update โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ         
UP Cycle, Organizational Profile, Mega trends, และให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียน SAR 
ให้ได้ระดับ ๔ รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจและทบทวนการประเมินผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ แจ้งปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนและการประเมินผู้บริหาร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และตารางรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ CUPT QA 
ซึ่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงาน         
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนและการประเมินผู้บริหาร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐            
ให้สอดคล้องกับที่ประชุมโครงการ Deming cycle กลุ่ม A ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และได้เพ่ิมเติม
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบประเด็นย่อย ของตัวบ่งชี้ ๘.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๓ ก าหนดการโครงการ “จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในช่วง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) ตามนโยบายรัฐบาล” ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐                 
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือระดมความคิดเห็น            
จากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา              
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๓๕ (๔/๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๔.๒ ส านักพระราชวัง แจ้งการเป็นเจ้าภาพการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ ผู้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพ 
สามารถสมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศลได้ตามศรัทธา โดยการโอนเข้าบัญชีเลขที่ ๐๖๑ – ๒๑๒๐๕๒ – ๑ 
ชื่อบัญชี เงินทูลเกล้าฯ ถวายงานพระบรมศพ (บัญชี ๒) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาพระบรมมหาราชวัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๓ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส าหรับใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าดอกไม้จันทน์ 
มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอน าไปมอบให้ประชาชน เพ่ือใช้ในงานพระราชพิธี              
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้ด าเนินการตามแบบดอกไม้จันทน์ จ านวน ๓๖ แบบ ตามวิธีการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ของกองส่งเสริมอาชีพ ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๙๓ , ๐ ๒๒๔๘ ๖๑๕๒ ต่อ ๓๙๓๒ และ ๓๙๓๓ และ ๐ ๒๒๔๘ ๖๐๖๙ 
ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร www.bankok.go.th และเว็บไซต์
กองประชาสัมพันธ์ กทม. www.prbankok.com   

๖.๒.๔.๔ กระทรวงมหาดไทย... 

 

 



-๓๓- 
 

๖.๒.๔.๔ กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้เริ่มด าเนินการปลูกประมาณ
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากต้องใช้เวลาออกดอกประมาณ ๕๕ – ๖๐ วัน และจะใช้เวลาบาน
นานถึง ๓ สัปดาห์ 

๖.๒.๔.๕ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ                  
UP – Meeting ของกองกลาง งานประชุมและพิธีการ     

 
๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานสรุปผลกาครติดตามการส่ง – ค้างส่งรายงานระบบเฝ้าระวังความ

เสี่ยง (ระดับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

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

(นางสาวรัตนา  ขัตธิ) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
             หัวหน้างานประชุมและพิธีการ                       ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


