
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์) แทน 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร) แทน   
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.กัลยา  จ าปาทอง) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 

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. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  
๒๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๕. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๗. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๘. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย   
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 ๙. นางสาวสุคนธ ์ ยากี... 
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๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๗. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายปิยะภัทร  ไวทยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๑. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแลการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วิทยาเขตเชียงราย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
แก่นักเรียนและนิสิตในพ้ืนที่ โดยในอนาคตมหาวิทยาลัยพะเยาจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น ซึ่งนิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าและทบทวนบทเรียนได้
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมแก่นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า เพ่ือลดปัญหาการ drop out 
ของนิสิต โดยขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประสานแจ้งนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย ให้เข้าร่วมการเรียนการสอน
ที่จัดเพ่ิมเติมต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการวางเป้าหมายให้โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ที่สมบูรณ์ เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว และการบริการที่น าเอา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการรับจองเวลานัดแพทย์ โดยจะแบ่งแยกผู้ป่วยเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนจ่ายเงินสด 
ส่วนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล และส่วน Fast track ส าหรับให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
พร้อมทั้งสามารถเป็นโรงเรียนฝึกหัดของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนอย่างครบวงจร 
และที่ส าคัญจะเป็นหน่วยบริการประชาชนในพ้ืนที่ล้านนาตะวันออก 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมมาตรฐานในการป้องกัน และรักษาพยาบาล
โรคในระยะเริ่มแรก นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 ๕. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘... 
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๕. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างรั้วโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา    
พร้อมระบบสาธารณูปโภค และคาดว่าในอนาคต จะด าเนินการก่อสร้างถนน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า
โดยรอบมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร  

๖. มอบกองอาคารสถานที่ ดูแลระบบสาธารณูปโภคและเฝ้าระวังเตือนภัยช่วงน้ าหลากภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งหน่วยดูแลเรื่องมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า และเฝ้าระวังพิบัติภัย

แผ่นดินไหว  
๘. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในช่วงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

๙. อธิการบดี มีนโยบายให้ก ากับดูแลระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า  
ทางระบายน้ า และตรวจสอบปริมาณระดับน้ าที่จัดเก็บไม่ให้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  

๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสร้างสนามกีฬาในร่ม เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา             
ใส่ใจการออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น  

๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 
(พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือน าเสนอความรู้สู่ชุมชน  

๑๒. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย 
พิจารณารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น 

๑๓. มอบกองอาคารสถานที่ ด าเนินการทาสีบริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งเปลี่ยนธงใหม่
บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๑๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ 
จ านวน ๖๐ คน และผู้ช่วยพยาบาล จ านวน ๖๐ คน (หลักสูตรภาคพิเศษ) ซึ่งเป็นหลักสูตร ๑ ปี และ 
คาดว่าจะเปิดรับสมัครนิสิตได้ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๕. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่มีเงินรายได้จากการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้ด าเนินการ
จัดท ารายงานผลประกอบการประจ าปีของหน่วยงาน ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ 
ภายในไม่เกิน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 

๑๖. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๑๖.๑ ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
๑๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๓ (๑๗/๒๕๕๗) ในวันพฤหัสบดีที ่

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 

http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=11
http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=11


-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๘๑ (๑๕/๒๕๕๗) เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๑ (๑๕/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๑ (๑๕/๒๕๕๗) 
เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และคณะกรรมการ
บริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่                     
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี   
ควบปริญญาโท ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววทิยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕             
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติน าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินมาประกอบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คู่ขนานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ๕ แขนงวิชา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คู่ขนานหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต ๒ แขนงวิชา จึงท าให้นิสิตสังกัดวิทยาลัยการศึกษา มีผลงาน กิจกรรม การประกวด การรับรางวัล ฯลฯ 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ด้วย ซึ่งการที่นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญาดังกล่าว  
ได้รับรางวัลหรือชนะการประกวดประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ 
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม     
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ และในองค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่ ๖ มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ      
ซึ่งด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์ประกอบดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนการประเมินเพ่ิมขึ้น นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขออนุมัติให้วิทยาลัยการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
สามารถน าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินมาประกอบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติให้วิทยาลัยการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ สามารถน าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน   
มาประกอบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
สามารถน าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินมาประกอบการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ และในองค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่           
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จ านวน ๑๙ โครงการ ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลา             
ด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น 

  คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัติการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๙ โครงการ ซึ่งมงีบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตกิารด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๙ โครงการ   
ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
หมวดอุดหนุนทั่วไป ทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป 
ทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

๒. มอบอ านาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายก ากับดูแลกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ/วิทยาลัย          
แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) เพ่ือรองรับ
นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  การติดตามและประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(หมู่บ้านปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๒ 

สรุปเรื่อง 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งการติดตามและประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านปีที่ ๑ และปีที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๒ ระหว่างวันที่  
๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีกรอบการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะ ๓ ปี (ปีที่ ๑ อยู่รอด ปีที่ ๒ เข้มแข็ง – เติบโต และปีที่ ๓ ยั่งยืน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร          

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ     
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

 

- 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 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ตามข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , 
๑.๓ และ ๑.๕ เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของข้อ ๑.๔ และ ๑.๖ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข
รายช่ือผู้ลงนามของผู้อ านวยการโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 
และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง ใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๑๐- 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ศูนย์เครื่องมือกลาง ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์             
ศูนย์เครื่องมือกลาง แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
เพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นัดหารือการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การให้อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้
อักษร I และอักษร P เพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาต่อไป   

 
 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓... 
 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๓ (๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๔ ขอหารือเรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษานัดประชุมหารือกับวิทยาลัยการศึกษา 
เพื่อทบทวน เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการนัดประชุมหารือ
กับวิทยาลัยการศึกษา เพื่อทบทวน เรื่องการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๔ (๘/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๖.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          
ในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 
(พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่าง สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบี เอส สถาบันปวงผญาพยาว 
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะระดับชุมชน 

(พะเยาทีวี ชุมชน) ระหว่ างสถานี โทรทัศน์ ไทยพีบี เอส สถาบันปวงผญาพยาว               
และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบสาธารณะ
ระดับชุมชน (พะเยาทีวีชุมชน) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
สถาบันปวงผญาพยาว และมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๕ (๙/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๒.๕ ขออนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะในช้ันปีท่ี ๒ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติไม่รับนิสิตย้ายคณะ ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากนิสิตจะไม่ได้เรียนรายวิชา            
ตามแผน ในช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของคุรุสภา 

๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ไม่รับนิสิตย้ายคณะ          
ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ไม่รับนิสิตย้ายคณะ    
ในช้ันปีท่ี ๒ ของวิทยาลัยการศึกษา ต่อไป 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๐... 
 

 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๐ (๑๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๕๖๗๓๑ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งผลการศึกษา

ล่าช้า ในรายวิชา ๑๕๖๗๓๑ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็น การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์  ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักตือน ผศ.ดร.วีระ  เลิศสมพร 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี                 
ดร.ณัฐฑรี   สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๒๕๐          
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๑๔๗๒๕๐            

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๒.๑ นายจารุวัฒน์   ชูจันทร์  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๓๕๕๖ จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B  
๒.๒นายอรอิสรา   นักลับ  รหัสนิสิต ๕๖๑๑๖๙๕๓ จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการจัดท า
หนังสือว่ากล่าวตักตือน ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน ์

๔.๓ รายละเอียดการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับพนักงานสายวิชาการ (หลักสูตรเร่งรัด) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายวิชาการ 
(หลักสูตรเร่งรัด) 
 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๑ ขออนุมั ติ แก้ ไขผลการศึกษา กรณี             
ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๓๖๕๒๑๕ ชีวเคมีทั่วไป แก้ไขผลการศึกษา

ของ นางสาวรุ่งนภา  จันทร์ศรี รหัสนิสิต ๕๕๐๑๓๔๔๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน 
ดร.อ านาจ  อ่อนสอาด เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๖.๑.๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี         
ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ๓๖๓๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์

พื้นฐาน แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายสาวนราภรณ์ จันทร์วงค์  รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๒๗๖ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นายพลางกูร   โรจนอุดมวุฒิกุล รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๐๑ จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นายพัทธดนย์ ผลทิพย ์ รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๑๒ จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 
๑.๔ นางสาวแพรววนิต เรืองภูมิ รหัสนิสิต ๕๖๐๖๐๔๕๖ จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน 
ดร.ลออรัตน์  พัวพิทยาเลิศ เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Mr.Nikola 
Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  
เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว   นายนิธิศ  
วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์
ประจ ารายวิ ชา ๑๘๑๓๑๒  การ
สร้างสรรค์ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ Mr.Nikola  Uzunovski นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทว ี เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว 

นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์ผู้สอนประจ า ๑๘๑๓๑๒              
การสร้างสรรค์ ๒ แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวกัญญารัตน์  เผ่าก๋า รหัสนิสิต ๕๕๑๒๐๒๖๑ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Nikola Uzunovski 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทว ี เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ์  เรือนอุ่น 
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และศิ ลปกรรมศาสตร์                
จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักตือน Mr.Nikola Uzunovski 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว 
นายนิธิศ  วนิชบูรณ์ และนายเอกพงษ ์ เรือนอุ่น เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. มอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรับแก้ไข

รายละเอียดการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไขรายละเอียดการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว          
และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

๖.๑.๕ ขอเสนอรายชือ่... 
 

 



-๑๔- 
 

๖.๑.๕ ขอเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา         
เพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวม

ทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย ดังนี ้
๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๖๑๗ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน   ๔๘๙ ราย 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา
เพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๖ ราย 
ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขอเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา             
เพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น/
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑          

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และให้นิสิตเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา
เพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข  

จาก  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็น  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้จัดท าขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา            

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓  เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗        
เมื่อวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้   
ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U              
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัด
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา      
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากมีนิสิต
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้าย บางรายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว  
แต่ยังไม่สามารถส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสาเหตุดังต่อไปนี้ 

๑. นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาบางราย ที่อาจได้รับผลการศึกษาเป็นอักษร I  
และอักษร P บางรายวิชา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งต้องลงทะเบียนรักษา
สภาพนิสิตเพ่ือแกไ้ขผลการศึกษาดังกล่าว และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 
(ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

๒. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บางรายที่รอผลการตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ รอผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รวมถึงนิสิตที่สิ้นสุดระยะเวลาศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

อนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิต 
ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา              
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๗               
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์        
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

๑. ดร.สิงห์ค า  รักป่า 
 เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
 เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๖ คน 
๒. ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย 
 เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙ คน 
 เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์ 
ดังนี้  

๑. ดร.สิงห์ค า  รักป่า 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๖ คน 

๒. ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙ คน 

 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๘- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ดร.สิงห์ค า  รักป่า 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน ๖ คน 

๒. ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย 
เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙ คน 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๗              
เมื่อวันที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมและให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว    
จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗  เรื่อง ขออนุมัติการจ าแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗              
เมื่อวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
นั้นด้วย 

๒. กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นับรวมผลการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน นั้นด้วย 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติการจ าแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖    
และน้อยกว่า ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     

อนุมัติการจ าแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ าแนกสภาพนิสิตของนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้อยกว่า ตามเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้ 

๑.  กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
นั้นด้วย 

๒. กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นับรวมผลการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน นั้นด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘  เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการ       
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร         
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดี 
(นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประชุมหารือในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๑๐ หลักสูตร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
การรับรองปริญญาได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ การปรับปรุงแบบประเมินเพ่ือจัดท าระบบประเมินออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีรายวิชาอ่ืน 
ที่ไม่ใช่รายวิชาศึกษาทั่วไป คณะสามารถใช้แบบประเมินรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยขอยกเว้นการประเมิน
ในส่วนที่ ๒ การประเมินผลการเรียนรู้ หรือสามารถสร้างแบบประเมินใหม่จากแบบประเมินออนไลน์ 
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ประชาสัมพันธ์ก าหนดการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
ของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ ก าหนดการโครงการมหาวิทยาลัยพะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๓ 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะมีการแจกเสื้อสีเหลือง
แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งสิ้นจ านวน ๕๐๐ ตัว  

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ “ภาพรวมแพทยศาสตรศึกษา
ในทศวรรษที่ ๒๑ : The Holistic Medical Education in the ๒๑st Century ระหว่างวันที่ 
๑๕ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๒.๓ รายงานผลการให้บริการคลินิกศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา อุปถัมภ์การปรับปรุงคลินิก       
โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ ก าหนดการจัดโครงการพิธีท าบุญในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์กับธนาคารอิสลาม ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์ ในการจัดตั้งจุดให้บริการอาหารในโครงการดังกล่าวต่อไป 

๖.๒.๓.๒ เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองส าหรับคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เรือนเอ้ืองค า  
มหาวิทยาลัยพะเยา และขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการก ากับดูแล ดังนี้ 
๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว 
๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก ากับดูแลเมนูอาหาร
ส าหรับงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ให้กับหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม 

๓) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ก ากับดูแลวงดนตรี เพ่ือเข้าร่วม
บรรเลงเพลงในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว โดยเรือนเอ้ืองค า จะด าเนินการจัดเตรียมเครื่องเสียง
และอุปกรณ์ต่างๆ 

๖.๒.๓.๓ ส านักนายกรัฐมนตรี... 
 
 

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


-๒๑- 
 

๖.๒.๓.๓ ส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด 
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ าวันพระบรมราชสมภพ (วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ
จัดท าเสื้อโปโลคอปกสีเหลือง เพ่ือวางจ าหน่ายที่ห้องกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสั่งจองได้
ก่อนวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป 

๖.๒.๓.๔ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง การจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนให้กับนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย และขอเชิญชวน
คณะผู้บริหารร่วมบริจาคเงิน ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้ร่วมบริจาค
สามารถน าใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้   

 
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รายงานการเข้าร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ชุดการแสดงพิเศษ “ฟ้อนปัญญาเรืองรอง 

ม่วงทอง ม.พะเยา” ในงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว – ไทย ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗           
ของหน่วยบริหารความเสี่ยง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมขอให้หน่วยบริหารความเสี่ยง 
ทบทวน กรณี “มหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย” เนื่องจากมหาวิทยาลัย        
มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา (ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) รายงานการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอีกครั้ง เมื่อวันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๒๒- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 


