
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒๐ เดือนพฤษภาคม 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. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๖. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๘. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)   
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๖. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 ๘. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๔. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร หัวหน้าการเงินรับ 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

๒. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๙๐๐ ล้านบาท เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดสร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

๕. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลอัตราการ Drop Out ของนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัยต่อไป 
๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
๗. ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

จ านวน ๔,๑๔๗ คน ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 

๘. การด าเนินงานกอ่สร้าง... 
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๘. การด าเนินงานก่อสร้างสิ่งสักการะบูชาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๘.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะด าเนินการปรับพ้ืนที่บริเวณลานจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรกพระนามาภิไธย ส.ธ. 

พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานประมาณ ๘ เดือน 
๘.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะด าเนินการเปิดลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  
๘.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะด าเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. ก าหนดการต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๐. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองแผนงาน จะน าระบบงบประมาณการเงินรายได้ มาใช้ในการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

๑๑. มอบกองคลัง นัดหารือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เรื่อง การขอยกเว้นจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ระหว่างธนาคาร  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๐ (๗/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๐ (๗/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที ่๙๐ (๗/๒๕๕๘)
เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่            
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นางหลิว อิง ซิว เป็น นายธิวานนท์  พูพวก เนื่องจากเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับหลักสูตร 

๒. นายธาตรี  เจริญพรพิมลกุล เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓. จาก นายธีรภาพ  ปรีดีพจน์ เป็น นางสาวสุนทรี  ศรีวันทนียกุล เนื่องจากนายธีรภาพ  ปรีดีพจน์ ลาออก 
๔. จาก นางสาวโสมวรรณ  พัวเรส เป็น นายณัฐวร  วงศ์จิตราทร เนื่องจาก นางสาวโสมวรรณ  พัวเรส 

ลาศึกษาต่อ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 

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

๑ นายหลิว อิง ซิว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) นายธิวานนท์  พูพวก ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

เพื่อให้อาจารย์ประจ า
หลั ก สู ต รมี คุ ณวุ ฒิ
สัมพันธ์กับหลักสูตร 
ที่เปิดสอน 

๒ นายธาตรี  เจริญพรพมลกุล ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายธาตรี  เจริญพรพมลกุล* ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

ปรั บ เป็ นอาจา รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓ นายธีรภาพ  ปรีดีพจน์* ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 

นางสาวสุนทรีย์  ศรีวันทนียกุล* ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.ม. (วรรณคดี) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายธีรภาพ  ปรีดีพจน์ 
ลาออก 

๔. นายสินชยั  กิมเซียะ*... 
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๔ นายสินชัย  กิมเซียะ* ศศ.ม. (ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) 

นางสาวจินตนา  เกี่ยวพันธุ์* ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายสินชัย กิมเซียะ 
ลาออก 

๕ นางสาวโสมวรรณ พัวเวส* ศศ.ม. (อักษรจีน) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นายณัฐวร  วงศ์จิตราทร ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
และภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

นางสาวโสมวรรณ พัวเวส 
ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่            
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก นายวศิน  ล่ าสัน เป็น นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ เนื่องจากเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

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

๑ นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี* ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) คงเดิม 

 

๒ นายชลวิทย์ บุญจันทร์ ศป.ม. (การประพันธ์เพลง) 
ศป.ม. (ดุริยางคศิลป์) คงเดิม 

 

๓ นายชลธนพงศ์  เด็ดแก้ว ศศ.ม. (วิทยาการดนตรี
และนาฏศิลป์) 
ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) 

คงเดิม 

 

๔. นายนคร  ค าร้อง*... 
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๔ นายนคร  ค าร้อง* ศศ.ม. (ดนตรี) 
ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์) คงเดิม 

 

๕ นายวศิน  ล่ าสัน ศป.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา) 
ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) 

นายสันติ  ศิริคชพันธุ ์ ศศ.ม. (วัฒนธรรม
ศึกษาแขนงวัฒนธรรม
ทางดนตรี) 
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์
ดนตรีไทย) 

เพื่อให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร          
มีคุณวุฒิสัมพันธ์
กั บ ห ลั ก สู ต ร             
ที่เปิดสอน 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่           
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นายเด่น  เครือสาร เป็น ดร.ทิพย์วรรณ  สรรพสัตย์ เนื่องจาก นายเด่น  เครือสาร ลาออก 
๒. จาก นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี เป็น ดร.นุจิรา  ทาตัน เนื่องจาก นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี ลาศึกษาต่อ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 
เดิม ใหม่ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
๑ ดร.จตุพร  ตั้งจิตรวิทยากูล* วท.ด. ชีววิทยา ๑ คงเดิม  

วท.ม. ชีววิทยา 
วท.บ. สัตววิทยา 

๒ ดร.เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์* วท.ด. ชีวเคมี ๒ คงเดิม  
 
 

วท.ม. ชีววิทยา 
วท.บ. ชีววิทยา 

๓. นายเด่น  เครือสาร... 
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๓ นายเด่น  เครือสาร วท.ม. ชีววิทยา ๓ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

(กีฎวิทยา) 

นายเด่น เครือสาร 
ลาออก 

วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. สัตววิทยา 
วท.บ. ชีววิทยา 

๔ นายสิริวัฒน์  บุญชัยศรี Mphil. Biology ๔ ดร.นุจิรา  ทาตัน วท.ด. ชีววิทยา นายสิริวัฒน์ 
บุญชัยศรี 
ลาศึกษาต่อ 

วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. ชีววิทยา 
วท.บ. ชีววิทยา 

๕ นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา* วท.ม. ชีววิทยา ๕ 
คงเดิม 

 
วท.บ. ชีววิทยา 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่             
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ จาก รายวิชา ๒๕๖๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางเคมี Special Topics in Chemistry เป็น 
๒๕๖๔๙๖ หัวข้อคัดสรรในเคมี Selected Topics in Chemistry เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จาก รายวิชา ๒๕๖๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางเคมี Special Topics in Chemistry เป็น ๒๕๖๔๙๖ 
หัวข้อคัดสรรในเคม ีSelected Topics in Chemistry 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่             
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ Special Topics in Physical Chemistry  
เป็น ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีเชิงฟิสิกส์ Selected Topics in Physical Chemistry  

๒. จาก รายวิชา ๒๔๒๔๒๗ หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ Special Topics in Analytical Chemistry 
เป็น ๒๔๒๔๒๗ หัวข้อคัดสรรในเคมวีิเคราะห์ Selected Topics in Analytical Chemistry  

๓. จาก รายวิชา ๒๔๒๔๓๔ หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ Special Topics in Inorganic Chemistry  
เป็น ๒๔๒๔๓๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีอนินทรีย์ Selected Topics in Inorganic Chemistry  

เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ Special Topics in Physical Chemistry  

เป็น ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีเชิงฟิสิกส์ Selected Topics in Physical Chemistry  
๑.๒ จาก รายวิชา ๒๔๒๔๒๗ หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ Special Topics in Analytical Chemistry 

เป็น ๒๔๒๔๒๗ หัวข้อคัดสรรในเคมวีิเคราะห์ Selected Topics in Analytical Chemistry  
๑.๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๔๓๔ หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ Special Topics in Inorganic Chemistry  

เป็น ๒๔๒๔๓๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีอนินทรีย์ Selected Topics in Inorganic Chemistry 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่              
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๑๔๓๕ หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ Special Topics in Mathematics 
เป็น ๒๔๑๔๓๕ หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ Current Topics in Mathematics เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้อง        
กับค าอธิบายรายวิชา และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๑๔๓๕ หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ Special Topics in Mathematics 
เป็น ๒๔๑๔๓๕ หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ Current Topics in Mathematics 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๔ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่            
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๔๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ Special Topics in Physics เป็น ๒๔๔๔๙๖ 
หัวข้อคัดสรรในฟิสิกส์ Selected Topics in Physics เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๔๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ Special Topics in Physics      
เป็น ๒๔๔๔๙๖ หัวข้อคัดสรรในฟิสิกส์ Selected Topics in Physics 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๕ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี

และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่              
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๖๔๐๒ หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
Special Topics in Chemical industry and Materials Technology เป็น ๒๔๖๔๐๒ หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรมเคมี     
และเทคโนโลยีวัสดุ Selected Topics in Chemical industry and Materials Technology เนื่องจากเพ่ือให้สอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชา และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๖๔๐๒ หัวข้อพิเศษทาง
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ Special Topics in Chemical industry and Materials Technology 
เป็น ๒๔๖๔๐๒ หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ Selected Topics in Chemical 
industry and Materials Technology 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๔,๑๔๗ ราย ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา     
ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ  
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 
คือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ 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 ๗๑... 
 

 



-๑๔- 
 

- 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 ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นัดหารือการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าเรื่องการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๔ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ 

เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ที่คณะจะจัดจ าหน่าย
และจัดหามาจ 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 ๘๙... 
 

 



-๑๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘๙ (๖/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑.๑ ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติ

แก้ไขผลการศึกษา กรณี  ดร.วารัชต์  
มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ ์

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ วิทยานิพนธ์ แก้ไขผลการศึกษา 

ของนางสาวอรศรี  จารุไพบูลย์ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๔๖๔ จากเดิม U แก้ไขเปน็ P 
๒. อนุมัติให้ยกเว้นการลงโทษ ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๑๙๘๙๙ 

วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยการจัดการ เนื่องจากนิสิต คือ นางอรศรี  จารุไพบูลย์  รหัสนิสิต 
๕๔๐๗๘๔๖๔ ที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ           
ดร.สันติธร  ภูริภักดี ประกอบกับการรายงานผลการศึกษา เป็นการรายงานผลการศึกษา          
ของทั้งกลุ่มเรียน ซึ่งในระหว่างนั้น ดร.สันติธร  ภูริภักดี ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์
ประจ าวิทยาลัยการจัดการ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างอาจารย์
ประจ ารายวิชาและประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 
 

วิทยาลัยการจัดการ ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๓.๑.๒ ขออนุมัติทบทวนมติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
ผลการศึกษา กรณี ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๒๓๒ 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

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

ผลการศึกษาของนายชนแดน  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 

 
 

ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา           
และคณะวิทยาศาสตร์  จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน                  
ดร.ปิยชนน ์ เกษสุวรรณ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร         
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๖- 
 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ 
นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๘๑๓๑๕  
การสร้างสรรค์ ๓ 

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 าความผิด
ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๑. นางสาววีรดา  บัวบังใบ นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว 
และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาววีรดา  บัวบังใบ 
นายทวี  เสรีวาศ นายธเนศ  ไข่แก้ว และนายนิธิศ  วนิชบูรณ์ 

๔.๓ กา รสอบสวนข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  ก ร ณี              
ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ กรรมการคุมสอบ 
ให้ ผู้ อื่ นที่ ไม่ ใ ช่ กรรมการคุ มสอบ          
ไปปฏิบัติงานแทน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ กรรมการคุมสอบ          

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๑ Life and Health ภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ ด้วยวาจา เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ ได้ด าเนินการแก้ไข
ผลการศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ผลการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์
ศูนย์เครื่องมือกลาง 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง แบบที่ ๒ ศูนย์เครื่องมือกลาง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์
แดง และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๖ 
พะเยาศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง และอาจารย์สาริณีย์  ภาสยะวรรณ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๓๑๓๖ พะเยาศึกษา แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๙ ราย ดังนี ้
๑.๑ นายรัฐพล อุทาหรณ์ 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 นางสาวสุภารัตน ์ เปรมทอง รหัสนิสิต ๕๗๓๕๑๓๒๖ จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง และอาจารย์         
สาริณีย์  ภาสยะวรรณ ได้ด าเนินการแก้ไขผลการศึกษา          
และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  จันทร์แดง และอาจารย์      
สาริณีย์  ภาสยะวรรณ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๖ นายชาญนุวัฒน์พงศ์... 
 

 



-๑๗- 
 

๑.๖ นายชาญนุวัฒน์พงศส์มุทร์เวทย์ รหัสนิสิต ๕๗๓๕๓๑๕๙ จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๗ นายอนันต์ นะวะดีแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๐๘๐๑๕๕ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B 
๑.๘ นางสาวทัศนีย ์ บรรพตค้ าจุน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๑๔๖๐ จากเดิม C  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๙ นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน ์ 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 

 
๖.๒.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาการมาบรรยาย

ของอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลง
ตารางการสอน ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว     

๖.๒.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(AEC) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลง
ตารางการสอน ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

คณะนิติศาสตร์  รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติ
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตารางการสอน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(AEC) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลง
ตารางการสอน ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

คณะนิติศาสตร์  รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการตามมติ
ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๒.๖ ขออนุมัติปรับตารางการสอนหลักสูตร
รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะ
วันเสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ กรณีการขอเปลี่ยนแปลง
ตารางการสอน ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาโดยให้ค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับทราบมติที่ประชุม           
และได้ด าเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มจ านวนรับเข้านิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตรวมชั้นปีที่ ๑ – ๔ จ านวน ๓๒๐ ราย โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ได้ประกาศเปิดรับนิสิตจ านวน ๙๐ ราย แต่จากสถิติปีที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนเกินกว่าจ านวน            
ที่ประกาศเปิดรับนิสิต (ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๙๘ ราย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑๔๙ ราย และปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จ านวน ๑๒๗ ราย) ดังนั้น สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จึงเห็นควรเพ่ิมจ านวนรับเข้านิสิตหลักสูตรดังกล่าว            
เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนในสาขาวิชานี้มากขึ้น  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเพ่ิมจ านวนรับเข้านิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากเดิม ๙๐ ราย เป็น ๑๒๐ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      
เพ่ิมจ านวนรับเข้านิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากเดิม ๙๐ ราย      
เป็น ๑๒๐ ราย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมจ านวนรับเข้านิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากเดิม ๙๐ ราย เป็น ๑๒๐ ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องด้วยคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ประสบปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก โดยในขณะนี้สาขาวิชาภาษาไทยมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ 
ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพียง ๑ ราย เท่านั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสาขาวิชาภาษาไทย ที่ก าลังจะขยายตัวในอนาคต กับทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านภาษา วรรณกรรม 
ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย จึงประสงค์จะศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แต่เนื่องจาก นายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์          
มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๗ (๑) ความว่า “ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษานั้น” และข้อ ๘ ความว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่า
ของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน... ”  

นายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์... 
 
 



-๑๙- 
 

  นายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ จึงขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. การลาศึกษาต่อดังกล่าว เป็นการลาปฏิบัติงานบางส่วน โดยจะลาในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัย (วิทยานิพนธ์) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะการศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว เป็นแผนการศึกษา       
ที่เน้นการวิจัย (แบบ ๑.๑) ไม่ต้องศึกษารายวิชาแต่อย่างใด 

๒. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษ ซึ่งนายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ ยินดี    
ที่จะปฏิบัติงานสอนตามภาระงานปกติ และงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา
แต่อย่างใด 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ       
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ ในหลักสูตร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (แบบ ๑.๑) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ การลาศึกษาต่อดังกล่าว เป็นการลาปฏิบัติงานบางส่วน โดยจะลาในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการเขียนรายงานการวิจัย (วิทยานิพนธ์) เท่านั้น  

๒. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับ นายเปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองอาคารสถานที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคิดอัตราค่าไฟฟ้า ๘ บาท ต่อหน่วย และอัตราค่าน้ าประปา ๑๔ บาท ต่อหน่วย เพ่ือให้การเก็บอัตราค่าไฟฟ้า
และน้ าประปาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งในปัจจุบันค่าไฟฟ้าโดยรวมการไฟฟ้าได้ปรับอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง                
แต่ทางมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่ได้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าเพ่ิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มเก็บค่าไฟฟ้าและน้ าประปา   
ในอัตราใหม่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น 

  กองอาคารสถานที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔  เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรใหม่ 

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 

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

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

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔.๓... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่            
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน      
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน           
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา       
การจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต                   
โดยผู้ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตมีศักยภาพ       
ในการปฏิบัติงานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว พร้อมทั้งสร้างแนวคิดการด าเนินชีวิตที่ใช้หลักการ คิดบวก รวมถึง
วิถีทางสู่ความสุขและความส าเร็จที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า           
ดร.บุญเกียรติ  โชควัฒนา กรรมการผู้อ านวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงได้เรียนเชิญ
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว อนึ่ง เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ก าหนดอัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ         
เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบประมาณโครงการ KM Workshop พัฒนาศักยภาพนิสิต
โดยผู้ประกอบการ รหัส ๕๘๔๑๐๑๐๗๒ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑ ได้ก าหนดว่า
วิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อชั่วโมง ยกเว้นบุคคลที่มหาวิทยาลัย
เห็นควรให้เบิกจ่ายได้กรณีพิเศษ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจาก
งบประมาณโครงการ KM Workshop พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ รหัส ๕๘๔๑๐๑๐๗๒ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณรายได้คณะ ต่อไป  
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบประมาณโครงการ KM Workshop พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ รหัส ๕๘๔๑๐๑๐๗๒ 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์และตัวอักษรฝักขามของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย Unit of Excellence ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่อง “การประยุกต์และใช้ประโยชน์   
ชีวมวลพืชเพ่ือผลิตอาหารหมักส าหรับสัตว์เลี้ยง : กรณีศึกษาปีแรก เพ่ือผลิตโคขุนคุณภาพดี (กลุ่มโคขุนดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา)” 
งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี และจากการด าเนิน    
โครงการดังกล่าว ร่วมกับสหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนคุณภาพดีพร้อมจ าหน่ายในเขตภาคเหนือ นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์และตัวอักษรฝักขามของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์และตัวอักษรฝักขามของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์และตัวอักษรฝักขามของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยการศึกษา 
โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขและเพ่ิมข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา ใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗.๒... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา       
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง

เครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการควบคุม ก ากับดูแล การใช้พ้ืนที่ประกอบการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองอาคารสถานที่ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง นั้น 

  กองอาคารสถานที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่   
เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้า
เหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๕- 
 

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

อัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา              

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์         
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชุม 

๖.๒.๑.๓ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ 
UP – Meeting เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการประชุมต่อไป 

 
 
 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดี... 
 
 



-๒๖- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ วีดิทัศน์สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ KM4RSC TEAM ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
๖.๒.๒.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารรับรอง ส านักพระราชวัง พระราชวังุสิต (สนามเสือป่า) 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ โครงการ และกลุ่มวิจัย จ านวน ๒ กลุ่ม รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยเงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ สรุปก าหนดการปฏิทินโครงการอบรม CUPT QA ดังนี้ 
๑) ก าหนดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน CUPT QA แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (รุ่น HEA1-1) 

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้จัดส่งบุคลากร
เข้าร่วมหน่วยงานละ ๔ คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต/นักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวม ๑๒๐ คน 

๒) ก าหนดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพในระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน 
ส าหรับอุดมศึกษาน าร่อง ที่ใช้ระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
๒.๑) โครงการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจในเกณฑ์ CUPT QA (รุ่น PPA1-1) 

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา
น าร่อง CUPT QA จ านวน ๑๐๐ คน และบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในเครือข่าย 
ทปอ. และ ทอมก. จ านวน ๕๐ คน 

๒.๒) โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ CUPT QA (รุ่น PPA2-1 และ PPA2-2) 
- รุ่นที่ ๑ (PPA2-1) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- รุ่นที่ ๒ (PPA2-2) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สนามเป้า 
๓) ก าหนดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพในระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ดังนี้ 

๓.๑) โครงการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจในเกณฑ์ CUPT QA (รุ่น QAA1-1) 
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๓.๒) โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ CUPT QA (รุ่น QAA2-1) ระหว่างวันที่ 
๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตึกพญาไท 

 
 
 
 
 

๔) ก าหนดโครงการ... 
 
 



-๒๗- 
 

๔) ก าหนดโครงการอบรมวิทยากร/ที่ปรึกษาเกณฑ์ตามระบบ CUPT QA (รุ่น QAC1-1) ระหว่างวันที่ 
๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย โดยให้จัดส่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรม จ านวน ๓ ท่าน คือ  
๔.๑) รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๔.๒) ดร.ชลธิดา   เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔.๓) นายช านาญ แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

  การศึกษา 
๖.๒.๒.๕ ก าหนดการบรรยายเกณฑ์การประเมิน AUN – QA โดยรองศาสตราจารย์ ชวลิต  วงษ์เอก ระหว่างวันที่ 

๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  
๖.๒.๒.๖ ก าหนดการอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าสู่ Edpex ในระดับ ๒๐๐ – ๒๕๐ คะแนน รุ่นที่ ๑๓ – ๑๔ 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค แอท รัชดา กรุงเทพมหานคร 
๖.๒.๒.๗ ก าหนดการบรรยายเกณฑ์การประเมิน CUPT – QA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  ลือประเสริฐ 

ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๖.๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แจ้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ โดยได้รับเกียรติจากสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่าย เพ่ือเฉลิมฉลองมหามงคล
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในปีมหามงคล ๒๕๕๙ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 

http://www.trivago.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF-519/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%84-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%97-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2-2057124?sem_keyword=_cat:trivago.co.th&sem_creativeid=62390918843&sem_matchtype=b&sem_network=g&sem_device=c&sem_placement=&sem_target=&sem_adposition=1t3&sem_param1=&sem_param2=&sem_campaignid=&sem_adgroupid=&sem_targetid=&sem_location=&cip=661131

