
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๘๙ (๖/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
  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. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ) แทน 
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อัญชลี  ดุษฎีพรรณ์) 
๑๐. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๑๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
 ๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  

๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๒๐. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๒. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๖. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

- ไม่มี - 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๗. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
 ๘. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด... 
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๘. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑๐. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือกลาง 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวดวงเดือน  ยะนา หัวหน้างานทุนการศึกษา 
๑๕. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๗. นายพัฒนพงศ์  สมุทรหล้า บุคลากร 
๑๘. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. แนะน า ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) และนายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ 
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  

๓. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (สายวิชาการ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน ๗ ท่าน คือ 
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์   ศุภศิริพงษ์ชัย คณะนิติศาสตร์ 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์   จันทร์แดง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย คณะศิลปศาสตร์ 
๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 
๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล คณะนิติศาสตร์ 

๔. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลอัตราการ Drop Out ของนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัยต่อไป 
๕. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี  ส าหรับนิสิตที่ก าลังศึกษา           
ในชั้นปีสุดท้าย 

 
 
 

๖. มหาวิทยาลยัพะเยา... 
 
 



-๔- 
 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการปรับฐานบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล โดยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความเห็นชอบการปรับฐานบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
รวมถึงพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๖.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ช่วงอัตราเงินเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

ปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม ในอัตราร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
๖.๒ ช่วงอัตราเงินเดือน ต้ังแต่ ๑๕,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท ปรับเพ่ิมร้อยละ ๘.๐ 
๖.๓ ช่วงอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ปรับเพ่ิมร้อยละ ๗.๙ – ๗.๐ 
๖.๔ ช่วงอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ปรับเพิ่มร้อยละ ๖.๙ – ๔.๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๗. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการใช้งาน application ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต     
๘. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ กรณีหลักสูตรที่มีจ านวนนิสิตต่ ากว่า          

เป้ารับทีก่ าหนด หรือมีจ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาน้อย ทั้งนี้ ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๙. มอบคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งควบคุมจ านวนชั่วโมง        

ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามแผนการสอนหรือตามตารางการจัดการเรียนการสอน
ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปลูกต้นซากุระภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓,๐๐๐ ต้น          
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยได้รับมอบต้นซากุระ 
จากนายทาเคโอะ โกโบริ (Takeo Kobori) นายกสมาคมซากุระกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือปลูกรอบอ่างเก็บน้ า 
บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น ทั้งนี้ จะมีการปลูกต้นซากุระภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓,๐๐๐ ต้น คาดว่าจะใช้เวลาในการดูแลให้ออกดอกผลิบานเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ ป ี       

๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดตั้งโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือประกาศ        
ในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 

๑๒. มอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือยกระดับฐานะ
ให้เป็นคณะ โดยให้ใช้ชื่อโครงการจัดตั้งเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 

๑๓. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการของบประมาณการจัดโครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอสมุด และปรับปรุง
อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับส านักงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการปรับปรุงอาคาร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๑๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยกวางโจว (Guangzhou University 
of Chiness Medicine) ในการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก แกบุ่คลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ประสานกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพ่ือท าข่าวโครงการรดน้ าด าหัว
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจ าปี ๒๕๕๘           
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือเผยแพร่การสืบสานศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

๑๖. คณะ/วิทยาลยั... 
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๑๖. คณะ/วิทยาลัย ที่มีความประสงคจ์ะจัดโครงการ อบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ สามารถประสาน
เข้าใช้บริการที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารเวฟเพลส อาคารชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙ ถนนวิทยุ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

๑๗. อธิการบดี นัดหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้รับเหมาก่อสร้าง เรื่อง การสร้างที่จอดรถ
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริเวณที่มกีารก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๓,๖๐๐ ที่นั่ง ในวันพุธที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป    

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๘๘ (๕/๒๕๕๘) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๘ (๕/๒๕๕๘)   
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๘ (๕/๒๕๕๘) 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่           
๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมมีตอินุมัติให้ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ แก้ไขผลการศึกษา 
ของนางอรศรี  จารุไพบูลย์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ จากเดิม U แก้ไขเป็น P และมอบวิทยาลัยการจัดการ ว่ากล่าวตักเตือน    
ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา     
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจาก
อาจารย์ประจ ารายวิชา ขอให้ทบทวนมติดังกล่าว ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ จึงได้ตรวจสอบรายละเอียดของ
กรณีเรื่องนี้อีกครั้ง พบว่า ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ เป็นอาจารย์ประจ ารายวิชาจริง แต่เนื่องจากนิสิต คือ นางอรศรี  จารุไพบูลย์ 
รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ ที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว คือ ดร.สันติธร  ภูริภักดี 
ประกอบกับการรายงานผลเป็นการรายงานผลการศึกษาของทั้งกลุ่มเรียน ซึ่งในระหว่างนั้น ดร.สันติธร  ภูริภักดี ได้ลาออกจาก
การเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นั้น 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

วิทยาลยัการจัดการ... 
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  วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติทบทวนมติ 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ 
วิทยานิพนธ์ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวอรศรี จารุไพบูลย์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ จากเดิม U แก้ไขเป็น P 
โดยยกเว้นการลงโทษ เนื่องจากนิสิต คือ นางอรศรี จารุไพบูลย์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ ที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว 
มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ดร.สันติธร ภูริภักดี ประกอบกับการรายงานผลการศึกษา เป็นการรายงานผลการศึกษา
ของทั้งกลุ่มเรียน ซึ่งในระหว่างนั้น ดร.สันติธร ภูริภักดี ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการ 
จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ประจ ารายวิชาและประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๗ (๔/๒๕๕๘) เมื่อวันที่           
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า    
แก้ไขผลการศึกษาของนายชนแดน  ด้วยคุ้มเกล้า รหัสนิสิต ๕๖๐๗๕๖๐๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B และมอบกองการเจ้าหน้าที่    
งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แต่เนื่องจากผลการสอบสวนพบว่า ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ขอแก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติทบทวนมติ 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า 
แก้ไขผลการศึกษาของนายชนแดน  ด้วยคุ้มเกล้า รหัสนิสิต ๕๖๐๗๕๖๐๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม              
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว 

และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๑๓๑๕ การสร้างสรรค์ ๓ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง           
กรณี นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๘๑๓๑๕ การสร้างสรรค์ ๓ ของนางสาวฐิติมน  ชาครชัย 
รหัสนิสิต ๕๕๑๒๑๔๙๗ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A นั้น  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววีรดา  บัวบังใบ 
นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ 
นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๑๓๑๕ การสร้างสรรค์ ๓ 
เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๑๓๑๕ การสร้างสรรค์ ๓ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวฐิติมน  ชาครชัย 
รหัสนิสิต ๕๕๑๒๑๔๙๗ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาววีรดา  บัวบังใบ 
นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ กรรมการคุมสอบ ให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่

กรรมการคุมสอบไปปฏิบัติงานแทน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ กรรมการคุมสอบ ให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบไปปฏิบัติงานแทน ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๑ Life and Health 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องสอบ    
CE ๐๙๒๐๔ โดยม ีดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการคุมสอบ นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 
กรรมการคุมสอบ ให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบไปปฏิบัติงานแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของ ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ  
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        

การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ กรรมการคุมสอบ ให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการคุมสอบไปปฏิบัติงานแทน ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน

คุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๑ Life and Health ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง   
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก นายมุรธา  วัฒนะชีวะกุล เป็น นางสาววิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๑ 
นายมุรธา  วัฒนะชีวะกุล 
๓๑๐๑๗๐๐๙xxxxx 

LL.M. Public Law 
น.บ. (เกียรตินิยม) 
กฎหมายมหาชน 

นางสาววิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ 
๓๑๓๙๙๐๐๐xxxxx 

 น.ด. กฎหมายอาญา 
 น.ม. กฎหมายธุรกิจ 
 น.บ. กฎหมายทั่วไป 

เพื่อให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร    

มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

๒ 
นายนภรัตน์  ศุภศิริพงษ์ชัย* 
๓๑๐๑๗๐๐๕xxxxx 

Ph.D. Intellectual Property Law 
LL.M. Intellectual Property Law 

LL.M. Commercial Law 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๓ 
นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์* 
๓๕๐๐๑๐๐๓xxxxx 

น.ด. นิติศษสตร์ 
LL.M. International Law 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๔ 
นางสาวภัทราวรรณ  รัตนเกษตร* 
๓๕๑๙๙๐๐๐xxxxx 

Doctrur en Droit (Trés 
Honorable) Droit privé 
น.ม. กฎหมายธุรกิจ 

น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๕ 
นายสงขลา  วิชัยขัทคะ 
๓๑๐๐๑๐๐xxxxx 

Doctrur en Droit Droit du 
développement 
D.E.A Droit du 

développement 
Licence Licence en droit 

คงเดิม  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 
 
 



-๑๐- 
 

๘. นายทัศนะ ศรีปัตตา... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง เป็น นายสมศักดิ์  แนบกลาง        
เนื่องจากนางสาวปิยอร  เปลี่ยนผดุง ลาศึกษาต่อ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เดิม ใหม่ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๑ 
นางสาวกันย์กัญญา ใจการสงค์สกุล* 
๓๕๖๐๑๐๐๒xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๒ 
นางสาวนริษรา ประสิทธิปานวัง* 
๑๑๒๐๑๐๐๐xxxxx 

น.ม. กฎหมายระหว่างประเทศ 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๓ 
นางสาวปิยอร เปลี่ยนผดุง* 
๓๕๐๙๙๐๐๑xxxxx 

LL.M. General Law 
น.ม. กฎหมายอาญา 
น.บ. นิติศาสตร์ 

นายสมศักดิ์ แนบกลาง* 
๓๕๖๐๑๐๐๙xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ. นิติศาสตร์ 

นางสาวปิยอร 
เปลี่ยนผดุง 
ลาศึกษาต่อ 

๔ 
นายวิทูรย์ ตลุดก า* 
๓๓๓๐๙๐๐๖xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๕ 
นายสุวิทย์ ปัญญาวงศ์* 
๓๕๐๑๐๐๒xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๖ 
นายกันตพงศ์  แสงพวง 
๑๖๐๙๙๙๐๐xxxxx 

น.ม. กฎหมายธุรกิจนิติศาสตร์ 
น.บ. กฎหมายธุรกิจนิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๗ 
นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 
๓๕๐๑๕๐๐๒xxxxx 

น.ม. กฎหมายภาษีอากร 
น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
น.ย.ท. เนติบัณฑิตไทย 
น.บ. นิติศาสตร์ 

 
 

คงเดิม  



-๑๑- 
 

๘ 
นายทัศนะ  ศรีปัตตา 
๓๔๖๐๕๐๐๕ xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๙ 
นางสาวณภัทร  บุญประสาท 
๓๕๖๐๑๐๐๔xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

๑๐ 
นายสมศักดิ์  แนบกลาง 
๓๕๖๐๑๐๐๙xxxxx 

น.ม. กฎหมายมหาชน 
น.บ. นิติศาสตร์ 

คงเดิม  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. 
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
จ านวน ๖ หลักสูตร 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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒... 

 
 

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


-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  คณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ขอแจ้งผลการคัดเลือก
และตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทที่ ๑๑ โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
อันดับที่ ๕ ผลงานเรื่อง ระบบการจัดการร้านค้าปลีก (Retail Management System) ของนายชญานนท์  สุปัญญารัตน์ 
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ

และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย 
เข้าสอบผิดสถานที่) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไป      
ตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย เข้าสอบผิดสถานที่)               
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) ในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕ โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)         
โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๗.๒... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท            
(สองแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 

(แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอแจ้งผลการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านทางระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS) โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก
เว็บไซต์ www.nrms.go.th ด้วย account ของหัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย ในการประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ (HERP Congress III) เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “ลักษณะกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ในคนปกติกับคนมีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน : องค์ความรู้
พ้ืนฐานเพ่ือสร้างขั้นตอนพัฒนาการด้านการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์” ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์  
อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย ในการประชุมดังกล่าวฯ 
ซึ่งมีงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์จ านวนกว่า ๗๐๐ เรื่อง และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐๐ ราย 
โดยได้รับรางวัลจากส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย ๗๐ แห่งทั่วประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง รายงานการถอดบทเรียนแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ของโครงการ           
๑ คณะ ๑ โมเดล “กลุ่มวิจัยโคขุนดอกค าใต้” 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ขอรายงานการถอดบทเรียนแห่งความส าเร็จ 
(Key Success Factor) ของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล “กลุ่มวิจัยโคขุนดอกค าใต้” เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อผู้ที่สนใจ        
ในโครงการ ๑ คณะ ๑ อ าเภอ ในการประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ “โคขุนดอกค าใต้” เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง  รายงานสรุปประเด็นการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๘  
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ขอรายงานสรุปประเด็นการประชุมทางวิชาการ
พะเยาวิจัย ๒๕๕๘ เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแห่งความส าเร็จของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ๒๕๕๘ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (ABC) หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
สรุปเรื่อง 
  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ    
อพ.สธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรับรอง ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า และการเป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคาร ๖๐๒ ส านักพระราชวัง         
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ ๔ ปี  
สรุปเรื่อง 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งแผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ระยะ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๕ (๓/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
สรุปเรื่อง 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕ (๓/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง สรุปรายงานระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจ าไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗)  
สรุปเรื่อง 
  หน่วยบริหารความเสี่ยง ขอสรุปรายงานระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจ าไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) 
ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการรายงานระบบเฝ้าระวังความสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย     
ทุก  ๆ๓ เดือน (รายไตรมาส) โดยน าประเด็นความเสี่ยงในระบบเฝ้าระวังของมหาวิทยาลัย มาเป็นแบบอย่างหรือประเด็นความเสี่ยง
ตามบริบทของหน่วยงาน หรือตามแต่ดุลพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

สรุปเรื่อง 
  ส านักงบประมาณ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๗ ราย 
ทั้งนี้ ก าหนดพิธีมอบรางวัลค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๙ (๖/๒๕๕๘) 
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๗ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑๙ 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 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 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๐... 
 

 



-๑๙- 
 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๘ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง ในการติดต่อขอข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงานการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง เพื่อน าเสนอรองอธิการบดี         
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- 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   

 

- 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 ๘๒... 
 

 



-๒๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๒ (๑๖/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๖.๑.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเภสัชศาสตร์ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            
และผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประชุมหารือในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการหารือ 
การจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๔ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๔ ขออนุมัติ ใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัช

ศาสตร์ เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัด
จ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่าย

และจัดหามาจ าหน่าย  
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) แต่งตั้งคณะกรรมการ           

ในการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์
ที่จะจัดจ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการของ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) ในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และได้เรียนเชิญ
ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรรหา
คณะกรรมการที่เหมาะสมต่อไป   
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๕ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ ขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา” มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา” โดยมีการบริหารงาน ดังนี้ 

๑. ให้ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานในคณะศิลปศาสตร์ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์ภาษานั้น ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยค าแนะน าของคณบดีและ            

ให้มีต าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยคณบดี 
๓. คณบดีเป็นผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษา 
๔. การด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการและคณะกรรมการศูนย์ภาษาตามวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี 
๕. เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษามาจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาษา 
๖. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของศูนย์ภาษาให้ใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการภาษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ภาษาต่อไป 

๗. ความรับผิดชอบ... 
 

 



-๒๑- 
 

๗. ความรับผิดชอบของศูนย์ภาษา มีดังต่อไปนี้  
๗.๑ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษา จ านวน ๔ รายวิชา 
๗.๒ การจัดอบรมภาษาแก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ 
๗.๓ การให้บริการแปลภาษา 
๗.๔ การจัดสอบวัดระดับภาษา 
๗.๕ การจัดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีโดยการเทียบโอน เฉพาะหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์

รับผิดชอบ 
 

๔.๒ ขออนุมัติการบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณของศูนย์ภาษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของศูนย์ภาษา ดังนี ้

๑.๑ ให้คณะกรรมการศูนย์ภาษาเบิกค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ อัตราเบี้ย
ประชุมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑.๒ ศูนย์ภาษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ 
๑.๓ เงินรายได้จากการจัดอบรม การแปลเอกสาร การจัดสอบวัดระดับ ให้หักเข้าเป็นเงินรายได้             

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริหารวิชาการฯ 

๑.๔ เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบ         
ของมหาวิทยาลัย 

๑.๕ การใช้จ่ายเงินรายได้ภายในศูนย์ให้ก าหนด โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  
๒. กรณี ให้ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาได้รับเงินประจ าต าแหน่งเท่ากับผู้ช่วยคณบดีนั้น อธิการบดีขอหารือ

ร่วมกับคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในการขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
ศูนย์ภาษาต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๗... 

 
 



-๒๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๗ (๔/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติ

การส่ งผลการศึ กษาล่ า ช้ า  กรณี             
ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี 
และ ผศ.ดร. พลินจรีย์   รั งสยาธร 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๓๓๒๑ 
สรีรวิทยาของพืช 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาชีววิทยา เป็นผู้กระท าความผิด           

กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๔๓๓๒๑ สรีรวิทยาของพืช ประจ าภาคการศึกษาปลาย        
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แต่เพียงผู้เดียว  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย 
เรียบร้อยแล้ว  

๔.๑.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๐๒๓๑๗ นาฏศิลป์
ไทยเบื้องต้น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ส่งผลการศึกษาล่าช้า 

ในรายวิชา ๒๐๒๓๑๗ นาฏศิลป์ไทยเบื้องตน้ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  จันทรข า 

เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน           
นายศราวุธ  จันทรข า 

๔.๑.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี พญ.ณัฎฐินี  นันทาทอง อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๓๒๒๑๐๑ (๑, ๒) การพัฒนา
พื้นฐานวิชาชีพแพทย์ ๑ รายวิชา ๓๒๒๒๐๑ (๑) 
บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๑ รายวิชา ๓๒๒๓๐๑ (๑) 
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ ๔ 
กรณี นายนกิจ  จันทร์สมุทร อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๓๒๒๒๐๒ (๑) ชีววิทยา
ของ เซลล์ และ เนื้ อ เยื่ อ  รายวิ ชา 
๓๒๒๓๐๓ (๑) หลักพยาธิวิทยาและ
นิติเวชศาสตร์ กรณี นพ.ธภัทร  ซ่อนกลิ่น 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ พญ.ณัฎฐิน ี นันทาทอง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ส่งผลการศึกษา

ล่าช้า ในรายวิชา ๓๒๒๑๐๑ (๑, ๒) การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ ๑ รายวิชา ๓๒๒๒๐๑ (๑)            
บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๑ รายวิชา ๓๒๒๓๐๑ (๑) การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ ๔ 
ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๒. อนุมัติให้ นายนกิจ  จันทร์สมุทร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพยาธิวิทยา ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๓๒๒๒๐๒ (๑) ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ รายวิชา ๓๒๒๓๐๓ (๑) หลักพยาธิวิทยา
และนิติเวชศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๓. อนุมัติให้ นพ.ธภัทร  ซ่อนกลิ่น อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๓๒๒๓๐๗ (๑) ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ รายวิชา ๓๒๒๓๐๘ (๑) 
ระบบทางเดินอาหาร ๒ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗    

คณะแพทยศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน พญ.ณัฎฐินี  นันทาทอง 
นายนกิจ  จันทร์สมุทร และ นพ.ธภัทร  ซ่อนกลิ่น เรียบร้อยแล้ว 

อาจารย์ประจ ารายวิชา... 
 

 



-๒๓- 
 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๒๒๓๐๗ (๑) 
ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและ
โภชนาการ รายวิชา ๓๒๒๓๐๘ (๑) 
ระบบทางเดินอาหาร ๒ 
 

๔. มอบคณะแพทยศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน พญ.ณัฎฐินี  นันทาทอง นายนกิจ  จันทร์สมุทร 
และ นพ.ธภัทร  ซ่อนกลิ่น เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔.๑.๓ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาวแววดาว  ค าเขียว อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๕๐๑๓๐๒ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวแววดาว  ค าเขียว อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์      

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๕๐๑๓๐๒ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวแววดาว  ค าเขียว เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จัดท าหนังสือว่ ากล่าวตักเตือน        
นางสาวแววดาว  ค าเขียว เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๔ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาวกันยา  นันต๊ะแก้ว อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๕๐๑๔๐๔ การปฏิบัติ 
การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวกันยา  นันต๊ะแก้ว อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งผล

การศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๕๐๑๔๐๔ การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกันยา  นันต๊ะแก้ว เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  จัดท าหนังสือว่ ากล่าวตักเตือน        
นางสาวกันยา  นันต๊ะแก้ว เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี  
ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฏี
แม่เหล็กไฟฟ้า 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า แก้ไข

ผลการศึกษาของนายชนแดน  ด้วยคุ้มเกล้า รหัสนิสิต ๕๖๐๗๕๖๐๐ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๒.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๔- 
 

๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี     
ดร.มารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๕๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.มารุต  แก้ววงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๐ พฤติกรรมมนุษย์ แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวพรรณิกา  จายค า รหัสนิสิต ๕๖๑๒๑๓๕๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ ดร.มารุต  แก้ววงศ์ เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิด ครั้งที ่๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง          
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขออนุมัติเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา 
และจ านวนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามปฏิทินการรับสมัคร  

๒. อนุมัติให้ชะลอการรับนิสิตส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
(โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามปฏิทินการรบัสมัคร และน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ขอความเห็นชอบปฏิทินการติดตาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และ
ส า ร วจความพึ งพอใจนายจ้ า ง /
ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปฏิทินการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต            
และส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา          
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการแจ้งแผนปฏิทินการติดตามภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตและส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/
ผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว   

๔.๘ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา จาก ๓ งาน เป็น ๔ งาน ดังนี้ 
๑. งานธุรการ 
๒. งานจัดประชุมและประสานงาน 
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
๔. งานติดตามประเมินผลและกิจการพิเศษ 

 
 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รับทราบมติที่ประชุม และ
ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตร... 
 

 



-๒๕- 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา จะด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๒.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี                 
นายเกี ยรติ ศั กดิ์   ตั นติ จริ ยาพันธ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๕ 
กฎหมายอาญาภาคความผิด หมู่เรียนที่ ๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๕ กฎหมายอาญาภาค

ความผิด หมู่ เรียนที่  ๓ แก้ไขผลการศึกษาของนายธนวัฒน์   ดวงเขียว รหัสนิสิต 
๕๖๐๓๕๓๗๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น B  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณ ะนิ ติ ศ า ส ต ร์  จั ด ท า หนั ง สื อ ว่ า กล่ า ว ตั ก เ ตื อ น               
นายเกียรติศักดิ์  ตันติจริยาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๐ 
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป หมู่เรียนที่ ๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๐ กฎหมาย

แพ่ง หลักทั่วไป หมู่เรียนที่ ๓ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวยุวดี พรมมาเมือง รหัสนิสิต ๕๗๓๕๐๖๐๖ จากเดิม F แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวจันจิรา สุราตะโก รหัสนิสิต ๕๗๐๓๓๖๙๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณ ะนิ ติ ศ า ส ต ร์  จั ด ท า หนั ง สื อ ว่ า กล่ า ว ตั ก เ ตื อ น            
นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒.๓ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๐๑๐๐ กฎหมายแพ่ง 
หลักท่ัวไป หมู่เรียนท่ี ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวปราณี  นางแล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๑๐๐ กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 

หมู่เรียนที่ ๒ แก้ไขผลการศึกษา ของนายกิตติ  ลิ้มด ารงกุล รหัสนิสิต ๕๗๐๓๔๑๕๕    จาก
เดิม F แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปราณี  นางแล เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง          
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางสาวปราณี  นางแล 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒.๔ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๖- 
 

๖.๑.๒.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาววาสินี   นันทขว้าง อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๐๕ กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ๒ หมู่เรียนที่ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ นางสาววาสินี  นันทขว้าง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๓๐๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

๒ หมู่เรียนที่ ๒ แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวจันทร์ฟอง  ค านวล รหัสนิสิต ๕๕๐๓๓๕๕๖ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววาสินี  นันทขว้าง เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะนิติศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน นางสาววาสินี  นันทขว้าง 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓.๑ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า 
กรณี นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๗๐๔๓๕๕ ออกแบบ
นิทรรศการ หมู่เรียนที่ ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๗๐๔๓๕๕ ออกแบบนิทรรศการ หมู่เรียนที่ ๑ ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖   

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการส่งรายละเอียดข้อมูลของผลการด าเนินการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ต่อไป 

๖.๑.๓.๒ ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี 
นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๗๐๔๔๗๒ สัมมนาการ
ออกแบบ หมู่เรียนที่ ๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะและ              

การออกแบบ ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๗๐๔๔๗๒ สัมมนาการออกแบบ หมู่เรียนที่ ๑           
ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการส่งรายละเอียดข้อมูลของผลการด าเนินการ
ลงโทษภาคทัณฑ ์นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

๖.๑.๔ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการประชุม            
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เป็นกรณีพิเศษ 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เป็นกรณีพิเศษ รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติที่ประชุม และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว  

๖.๑.๕.๑ (ร่าง) หลักสูตร... 
 

 



-๒๗- 
 

๖.๑.๕.๑ (ร่ าง) หลั กสู ตรการศึ กษาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศกึษา จะด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อ           
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในวันอังคารที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๕.๒ (ร่ าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึ กษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา จะด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

๖.๑.๕.๓ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิ ชาการบริ ห ารการศึ กษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา จะด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

๖.๑.๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา จะด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

๖.๑.๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิ ชาหลั กสู ตรและการสอน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา จะด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง 
สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๗๐ (๔/๒๕๕๘)               
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลางจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง
และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น   

  ศูนย์เครื่องมือกลาง จึงขอเสนอผลการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ผลการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง แบบที่ ๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา ได้มีนิสิตขอยื่นส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์            
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓                
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๓ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๕๓๖ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน       ๗ ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๓ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๕๓๖ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน       ๗ ราย  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๓ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๒,๕๓๖ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน       ๗ ราย  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๕๓๖ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน        ๗ ราย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง 

และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประยงค์  จันทร์แดง และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม มีความประสงค์ 
ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา ของนิสิต จ านวน ๙ ราย ดังนี้  

๑.๑ นายรัฐพล อุทาหรณ ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๖๐๐ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวญาณิศา อ าภาไพ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๓๐๒๒ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวสุปรียา อุปนันท ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๒๗๕ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาววนารินทร์ ศรีต๊ะวรรณ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๗๕๘ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C 
๑.๕ นางสาวสุภารัตน์ เปรมทอง รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๓๒๖ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๖ นายชาญนุวัฒน์พงศ ์ สมุทร์เวทย์ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๓๑๕๙ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๗ นายอนันต์ นะวะดีแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๐๘๐๑๕๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๑.๘ นางสาวทัศนีย์ บรรพตค้ าจุน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๑๔๖๐ จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๙ นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน์ รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๙๕๘ จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง 
และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.ประยงค ์ จันทร์แดง และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด       

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๙ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายรัฐพล อุทาหรณ ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๖๐๐ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๒ นางสาวญาณิศา อ าภาไพ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๓๐๒๒ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 
๑.๓ นางสาวสุปรียา อุปนันท ์ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๒๗๕ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาววนารินทร์ ศรีต๊ะวรรณ รหัสนิสิต ๕๗๐๕๙๗๕๘ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C 
๑.๕ นางสาวสุภารัตน์ เปรมทอง รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๓๒๖ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๖ นายชาญนุวัฒน์พงศ ์สมุทร์เวทย์ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๓๑๕๙ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๗ นายอนันต์ นะวะดีแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๐๘๐๑๕๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๑.๘ นางสาวทัศนีย์ บรรพตค้ าจุน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๑๔๖๐ จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๙ นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน์ รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๙๕๘ จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง 
และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาการมาบรรยายของอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โสภณ  ฟองเพชร เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา การจัดการความเสี่ยง รหัสวิชา ๑๒๑๓๐๔ และนายวีรศักดิ์  พุทธรัตน์ 
เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา ตลาดอนุพันธ์และตราสารหนี้ รหัสวิชา ๑๒๑๔๒๕ นั้น  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาการมาบรรยายของอาจารย์พิเศษ 
ระดับปริญญาตรี จากการสอนในรายวิชา การจัดการความเสี่ยง รหัสวิชา ๑๒๑๓๐๔ ตามตารางเรียนในระบบ REG  
ท าการเรียนการสอนในวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาการมาบรรยายของอาจารย์พิเศษใหม่ 
มาเป็นเวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และรายวิชา ตลาดอนุพันธ์และตราสารหนี้ รหัสวิชา ๑๒๑๔๒๕ ตามตารางเรียน
ในระบบ REG ท าการเรียนการสอนในวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ขอเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ตามวัน เวลาในตารางเรียนตามระบบ REG ได ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาการมาบรรยายของอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัต ิกรณีการขอเปลี่ยนแปลงตารางการสอน 
ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 

ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(โครงการพิเศษ) ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดตารางเรียนตารางสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนครั้งละ ๑ รายวิชา (Block Course) โดยจัดการเรียนการสอนให้จบเป็นรายวิชาแล้วจึงเรียนวิชาถัดไป นั้น  

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(AEC) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงตารางการสอน 
ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคการศึกษาที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
แผน ข ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดตารางเรียนตารางสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนครั้งละ ๑ รายวิชา (Block Course) โดยจัดการเรียนการสอนให้จบเป็นรายวิชาแล้วจึงเรียนวิชาถัดไป นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข       
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) 
ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงตารางการสอน 
ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับตารางการสอนหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) 

ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มด าเนินการสอนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์    
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งตามปฏิทินการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายวิชา ๑๕๖๗๐๔ 
นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ สอนในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. จ านวน ๓ ชั่วโมง และรายวิชา 
๑๕๖๗๑๒ การวางแผนและการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สอนในวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ทั้งนี้ ในการนี้อาจารย์ประจ ารายวิชาติดภารกิจ ไม่สามารถท าการสอนตามปฏิทินการเรียนการสอนที่ก าหนดได้ 
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ตามกระบวนการสอนและเป็นไปตามหลักสูตร นั้น  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับตารางการสอนหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            
ขออนุมัติปรับตารางการสอนหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ ๓            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงตารางการสอน 
ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ ก าหนดจัดโครงการ QA2KM       รอบ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพ่ือให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีได้จากการทดลองน าเกณฑ์การประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยเกี่ยวกับกว๊านพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา และขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปยังกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๓ ก าหนดจัดโครงการ KM 4 RSC Team ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย 

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ รายงานการประชุมสรุปผลการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ รายงานสถานะภาพของนิสิตคะแนนสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐ ตามหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา
และการคัดกรองผู้กู้ยืม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมระดับอนุปริญญา/
ปริญญาตรี ต้องมีคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต ได้ท าการขออนุมัติ
ยกเลิกการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนิสิตดังกล่าว จ านวน ๘๒๙ ราย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๓ ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการรดน้ าด าหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา “สืบฮีต 
โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เคารพนับถือ อีกทั้งจัดพิธีสู่ข้าวเอาขวัญ 
เพ่ือสร้างความเป็นสิริมงคลและสืบสานวิถีวัฒนธรรมล้านนนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 

๖.๓.๓ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งก าหนดการโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะ
หัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ ๑ และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม ่โดยขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส่งพนักงานสายบริการ 
ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างาน จ านวน ๑ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
พร้อมจัดส่งแบบตอบรับ ไปยังงานทุนการศึกษาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
ทั้งนี้ ในส่วนค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจ่ายจากทางต้นสังกัดต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๓๔- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


