
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๒ (๙/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๑๐ เดือนมิถุนายน 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 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๙. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
 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.สันติ  บูรณะชาติ) แทน   
๒๕. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

    - ไม่มี - 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย  
๔. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๘. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน... 
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๘. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๒. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายธีรพงษ์  ไชยบาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. 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.ชาลี  ทองเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

๒. แนะน า รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๓. แนะน าจุลสาร AHS Trend ซึ่งเป็นจุลสารเผยแพร่ข่าวสารภายในไตรมาสของคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. รายงานนิสิตทุนในโครงการฯ เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จึงให้โอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพ้ืนที่ทรงงาน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา 
และกลับออกไปพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ของตนเอง 

๕. อธิการบดีพร้อมด้วยกองอาคารสถานที่  และกองบริการการศึกษาได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความพร้อม          
ด้านห้องเรียน อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันอังคารที่          
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘   

๖. ก าหนดแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  
๗. การเสนอตั้งชื่ออาคาร ๓,๖๐๐ ที่นั่ง โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ใช้ชื่อ “อาคารพระอุบาลี

คุณูปมาจารย์ ๙๙ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)” และให้ใช้ชื่ออักษรย่อเป็น PT     
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๙๑ (๘/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที ่๙๑ (๘/๒๕๕๘)  
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอเลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) เมื่อวันที่              
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง          
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยคณะเภสัชศาสตร์ 
ต้องด าเนินการประกาศรับสมัครนิสิต เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการสอบของระบบกลาง
การคัดเลือกของบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะฯ จึงเห็นว่าขั้นตอน
การรับเข้าจะด าเนินการไม่ทันก่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และคุณสมบัติของนิสิตอาจไม่ตรงตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ นั้น  

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้การรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๕- 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเลื่อนแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. จาก นางสาวพาณี  ศรีวิภาต เป็น นางสาวจินตนา  แปบดิบ เนื่องจาก นางสาวพาณี  ศรีวิภาต ลาศึกษาต่อ 
๒. จาก นางสาวปาริฉัตร  พยุงศรี เป็น นายศราวุธ  หล่อดี เนื่องจาก นางสาวปาริฉัตร  พยุงศรี ลาออก 
๓. นายอธิพงษ์  เพ็ชร์เกิด เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๖- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

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

๑ นางสาวพาณี  ศรีวิภาต* อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

นางสาวจินตนา  แปบดิบ* ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

นางสาวพาณี ศรีวิภาค 
ลาศึกษาต่อ 

๒ นางสาวนลินภัสร์ พิทักษ์อโนทัย* ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) คงเดิม 

๓ นายบัณฑิต  ทิพย์เดช ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) คงเดิม 

๔ นางสาวปาริฉัตร  พยุงศรี ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

นายศราวุธ  หล่อดี ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

นางสาวปาริฉัตร พยุงศรี 
ลาออก 

๕ นายวัชรินทร์  แก่นจันทร์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) คงเดิม 

๖ นายอธิพงษ์  เพ็ชร์เกิด ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

นายอธิพงษ์  เพ็ชร์เกิด*  ปรับเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. จาก รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ เป็น ทพ.เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล เนื่องจาก รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ 
ลาออก 

๒. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 
เดิม ใหม่ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหต ุ
๑ รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์  

อุดมพาณิชย์* 
อ.ท. ทันตสาธารณสุข 
ส.ด. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ส.ม. สาธารณสุขมหาบัณฑิต 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) 

ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล อ.ท. ทันตสาธารณสุข 
ส.ม. สาธารณสุ ขศาสตร 
มหาบัณฑิต 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์  
อุดมพาณิชย์ 
ลาออก 

๒ รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  
บุณยสิงห์ 

อ.ท. ทันตสาธารณสุข 
Ph.D. Biochemistry 
M.P.H. Epidemiology 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  
บุณยสิงห์* 

 ปรับเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓ ทพญ.สุมิตรา วนรัตน์* ส.ม. สาธารณสุขมหาบัณฑิต 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คงเดิม 

๔ รศ.ทพญ.อัญชลี  
ดุษฎีพรรณ์* 

MSC. Dental public 
DDPH. Dental Public Health 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คงเดิม 

๕ ทพญ.ศันสณี รัชชกูล อ.ท. ทันตสาธารณสุข 
M.P.H. Health Administration 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คงเดิม 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา เป็น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต  อาวรณ์ เนื่องจาก นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา ลาออก 
๒. นายทวี  เสรีวาส เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 

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

๑ นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา* ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชาญคณิต 
อาวรณ์ 

ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 
ศป.บ. (ศิลปะไทย) 

นายเฉลิมชนม์  
จิตจินดา 
ลาออก 

๒ นายทวี เสรีวาศ ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 

นายทวี  เสรีวาศ* ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 

ปรับเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๓ นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์* ศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบ) 
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

คงเดิม 

๔ นางสาววีรดา  บัวบังใบ ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 

คงเดิม 

๕ นายธเนศ  ไข่แก้ว ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
ศป.บ. (ประติมากรรม) 

คงเดิม 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราณี   อยู่ศิ ริ  เป็น นางสาวปิยะกาญจน์   บุญเต็ม เนื่องจาก                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

๒. จาก ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ เป็น นางสาวนุจรีย์  ทองรอด เนื่องจาก ดร.ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ ไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ  
การประชุม 

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

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 

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

๑ ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา) 
กศ.ม. (พลศึกษา) 
วท.บ. (นิเทศศาสตร์) 
ศศ.บ. (พลศึกษา) 

นางสาวปิยะกาญจน์ 
บุญเต็ม  

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
นบ. (นิติศาสตร์) 
(หลักสูตรคู่ขนาน) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

ผศ.ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 
ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

๒ นางสาวพัทธวรรณ ละโป ้ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คงเดิม 

๓ นายปรัชญา วังตระกูล* วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
ศศ.บ. (พลศึกษา) คงเดิม 

๔. ดร. ก.รวีวุฒิ  ระงับเหตุ... 
 
 



-๑๐- 
 

๔ ดร. ก.รวีวุฒิ ระงับเหต ุ วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

นางสาวนุจรีย์พร  ทองรอด  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

ดร. ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 
ไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 

๕ นางสาวพัชรินทร์  
ตั้งชัยสุริยา* 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) คงเดิม 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก รายวิชา ๒๖๒๔๙๕ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง Special Topics in Electrical Engineering 
เป็น ๒๖๒๔๙๕ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง Selected Topics in Electrical  Engineering  

๒. จาก รายวิชา ๒๖๒๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อสาร Special Topics in Communication Engineering 
เป็น ๒๖๒๔๙๖ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร Selected Topics in Communication  Engineering  

เนื่องจากเพ่ือให้รายวิชาดังกล่าว สามารถวัดและประเมินผลเป็น A – F ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 
๑.๑ จาก รายวิชา ๒๖๒๔๙๕ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง Special Topics in Electrical Engineering 

เป็น ๒๖๒๔๙๕ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง Selected Topics in Electrical  Engineering  
๑.๒ จาก รายวิชา ๒๖๒๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อสาร Special Topics in Communication Engineering 

เป็น ๒๖๒๔๙๖ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร Selected Topics in Communication  Engineering 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จาก รายวิชาหัวข้อพิเศษ และรายวิชาหัวข้อคัดสรร เป็น รายวิชาหัวข้อปัจจุบัน ใน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เนื่องจากเพ่ือให้รายวิชาดังกล่าว สามารถวัดและประเมินผลเป็น A – F และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จาก รายวิชาหัวข้อพิเศษ และรายวิชาหัวข้อคัดสรร เป็น รายวิชาหัวข้อปัจจุบัน ใน ๖ หลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก รายวิชาหัวข้อพิเศษ 
และรายวิชาหัวข้อคัดสรร เป็น รายวิชาหัวข้อปัจจุบัน ใน ๖ หลักสูตร ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จาก รายวิชาหัวข้อพิเศษ และรายวิชาหัวข้อคัดสรร เป็น รายวิชาหัวข้อปัจจุบัน ใน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

 
ล าดับ หลักสูตร รหัสวิชา-ชื่อวิชา (เดิม) รหัสวิชา-ชื่อวิชา (ใหม่) 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ๒๒๒๔๒๐ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Special 
Topics in Information Systems) ๑(๐-๒-๑) 

๑. ๒๒๒๔๒๐ หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ 
(Current Topics in Information Systems) ๑(๐-๒-๑) 

๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ๒๒๖๓๑๓ หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 
(Special Topics in Software Technologies) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๒๖๓๔๕ หัวข้อพิเศษด้านระบบฮาร์ดแวร์(Special 
Topics in Hardware Systems) ๓(๒-๒-๕) 
๓. ๒๒๖๓๕๖ หัวข้อพิเศษด้านระบบเครือข่าย (Special 
Topics in Network Systems) ๓(๒-๒-๕) 
๔. ๒๒๖๓๗๔ หัวข้อพิเศษด้านการประมวลผลข้อมูล 
(Special Topics in Data Processing) ๓(๒-๒-๕) 
 

๑. ๒๒๖๓๑๓ หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 
(Current Topics in Software Technologies) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๒๖๓๔๕ หัวข้อปัจจุบันทางด้านระบบฮาร์ดแวร์ 
(Current Topics in Hardware Systems) ๓(๒-๒-๕) 
๓. ๒๒๖๓๕๖ หัวข้อปัจจุ บันด้านระบบเครือข่าย 
(Current Topics in Network Systems) ๓(๒-๒-๕) 
๔. ๒๒๖๓๗๔ หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีข้อมูล 
(Current Topics in Data Technologies) ๓(๒-๒-๕) 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ๒๒๕๓๑๔ หัวข้อพิเศษทางการเขียนโปรแกรม 
(Special Topics in Programming) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๒๕๔๙๖ หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Special Topics in Computer Science) ๓(๓-๐-๖)  
 

๑. ๒๒๕๓๑๔ หัวข้อปัจจุบันทางการเขียนโปรแกรม 
(Current Topics in Programming)  ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๒๕๔๙๖ หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Current Topics in Computer Science) ๓(๓-๐-๖) 

๔ หลักสูตร... 
 
 



-๑๒- 
 

๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ๒๒๘๕๐๕ หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Special Topics in Information and Communication 
Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๒. ๒๒๘๖๐๕ หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(Special Topics in Telecommunication Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๓. ๒๒๘๗๐๕ หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Special Topics in Computer Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๔. ๒๒๘๘๐๕ หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
(Special Topics in Electronic Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๕. ๒๒๘๘๐๖ หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Special Topics in Electrical Engineering) ๓(๓-๐-๖) 

๑. ๒๒๘๕๐๕ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Current Topics in Information and Communication 
Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๒. ๒๒๘๖๐๕ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(Current Topics in Telecommunication Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๓. ๒๒๘๗๐๕ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Current Topics in Computer Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๔. ๒๒๘๘๐๕ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Current Topics in Electronic Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๕. ๒๒๘๘๐๖ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Current Topics in Electrical Engineering) ๓(๓-๐-๖) 

๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑. ๒๒๗๓๒๔ หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Selected Topics in Software Engineering) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๒๗๓๓๒ หัวข้อคัดสรรทางด้านการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Programming 
Development) ๓(๒-๒-๕) 
๓. ๒๒๗๓๔๑ หัวข้อคัดสรรทางด้านวิธีการจัดการข้อมูล 
(Selected Topics in Data Management Methodologies)              
๓(๒-๒-๕) 
๔. ๒๒๗๓๕๑ หัวข้อคัดสรรทางด้านความมั่นคงทางซอฟต์แวร์ 
(Selected Topics in Software Security) ๓(๒-๒-๕) 

๑. ๒๒๗๓๒๔ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Current Topics in Software Engineering) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๒๗๓๓๒ หัวข้อปัจจุบันทางด้านการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Current Topics in Computer Programming 
Development) ๓(๒-๒-๕) 
๓. ๒๒๗๓๔๑ หัวข้อปัจจุบันทางด้านวิธีการจัดการข้อมูล 
(Current Topics in Data Management Methodologies)          
๓(๒-๒-๕) 
๔. ๒๒๗๓๕๑ หัวข้อปัจจุบันทางด้านความมั่นคงทางซอฟต์แวร์ 
(Current Topics in Software Security) ๓(๒-๒-๕) 

๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. ๒๓๐๔๑๙ หัวข้อพิเศษทางด้านระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
(Selected Topics in Mobile Computing System) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๓๐๔๒๙ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม      
บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Special Topics in Mobile 
Programming) ๓(๒-๒-๕) 

๑. ๒๓๐๔๑๙ หัวข้อปัจจุบันทางด้านระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
(Current Topics in Mobile Computing System) ๓(๒-๒-๕) 
๒. ๒๓๐๔๒๙ หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Current Topics in Mobile 
Programming) ๓(๒-๒-๕) 

 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๒๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่ โดยคณะกรรมการดังกล่าว          
มีหน้าที่ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่ 
และการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาโทฯ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ และยังสามารถน าผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต      
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่ ในอนาคตได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้ด าเนินการจัดประชุมแนวทางการเปิดหลักสูตรดังกล่าว และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมให้ค าปรึกษาแนะน า จนได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท         
และได้มาซึ่งหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาโท และได้มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรอบรม 
พร้อมก าหนดการจัดอบรม จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
๒. หลักสูตรการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
๓. หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource 

Planning Project Management) 
๔. หลักสูตรเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Mining and Business Analytics)  
๕. หลักสูตรความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (IT Risk Management)  
๖. หลักสูตรแนวโน้มและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบไอซีทีขององค์กร (ICT Management : Trends 

and Strategies) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... 

 
 



-๑๓- 
 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จ านวน ๖ หลักสูตร ระยะเวลาอบรมหลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง รุ่นแรก       

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  
๒. ใช้สถานที่จัดอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้      

๑. การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จ านวน ๖ หลักสูตร ระยะเวลาอบรมหลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง รุ่นแรก       
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒. ใช้สถานที่จัดอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. ให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนี้ 

๑. อนุมัตกิารเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จ านวน ๖ หลักสูตร ระยะเวลาอบรมหลักสูตร ๔๕ ชั่วโมง รุ่นแรก 
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
๑.๒ หลักสูตรการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) 
๑.๓ หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กร (Enterprise 

Resource Planning Project Management) 
๑.๔ หลักสูตรเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Mining and Business Analytics)  
๑.๕ หลักสูตรความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (IT Risk Management)  
๑.๖ หลักสูตรแนวโน้มและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบไอซีทีขององค์กร (ICT Management : 

Trends and Strategies) 
๒. ใช้สถานที่จัดอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๓. ให้ ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดอบรม 
๔. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอบรม

ระยะสั้นดังกล่าว เสนออธิการบดีเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาการศึกษา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

(โครงการพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาการศึกษา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา             

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางในการจ้างของลูกจ้างชั่วคราว 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับฐานอัตราเงินเดือนพนักงานให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพ่ือให้หน่วยงานต่าง  ๆสามารถด าเนินการรองรับการปรับฐานอัตราเงินเดือนดังกล่าว นั้น 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางในการจ้างของ
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางในการจ้าง
ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 

 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม      
ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการต้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓... 

 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ  
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ คุณวุฒิ 
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับรองปริญญา       
ได้ที่ www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิ           
ที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ www.ocsc.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี และสอดรับกับแผนปฏิบัติ
การการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ               
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียด          
ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนูด้านซ้าย เรื่อง            
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 

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


-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง สรุปผลทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอสรุปผลทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนไม่ต่อเนื่อง 
จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี      
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งผู้สมัครสมควรได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย            
ในด้านค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพ่ือให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอแจ้งโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา : University of Phayao       
Social Responsibility (UPSR) เพ่ือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องจิตอาสา จิตสาธารณะ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสังคม 
ชุมชน ในภาวะวิกฤติต่างๆ ตลอดจนเพื่อผลักดันให้มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และส่งเสริม
สนับสนุนให้นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา มีคุณธรรมด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอแจ้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของทุนวิจัย                    
ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงยกเว้นค่าสาธารณูปโภคให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๘ โครงการ                  
เป็นเงินจ านวน ๖๙๙,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นิสิตในสังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มีการลงนาม        
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน์ ชั้น ๒ 
อาคาร วช. ๑ วช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๓ โครงการ รวมเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่าย
จากทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง ผลการประกาศรางวัลโครงการกระทิงแดง U project ปี ๒ 
สรุปเรื่อง 
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอแจ้งผลการประกาศรางวัลโครงการกระทิงแดง U project ปี ๒            
ของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จ ากัด ในชื่อโครงการ อาหารหมักโคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิต       
จากมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเกษตรกรรม 
โดยได้รับทุนในการด าเนินโครงการ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง บริษัท ซี. วาย. อีควิปเม้นท์ จ ากัด บริจาคครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ให้แก่
ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

สรุปเรื่อง 
  บริษัท ซี. วาย. อีควิปเม้นท์ จ ากัด มีความประสงค์บริจาคครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ให้แก่ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๑ รายการ ราคารวมติดตั้งทั้งสิ้น ๑๒๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

จังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง  ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยาระดับปริญญาตรี 

และทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ขอแจ้งผลการสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยาระดับปริญญาตรี และทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ิมเติม จ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Young Entrepreneurs 
Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” ให้กับนิสิตได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สมาชิกไม่เกิน ๓ 
รายต่อหนึ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความชัดเจนในแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น การผสมผสาน
ความรู้เชิงวิชาการ พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา         
เป็น ๑ ใน ๗ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๖... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

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 มหาวทิยาลัยพะเยา 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... 
 

 



-๒๓- 
 

- 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 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 ๙๐ (๗/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง 

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้
ทางด้านภาษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้          

ทางด้านภาษา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการตรวจสอบ 
(ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

๔.๒ ความพึงพอใจของนิสิต... 
 

 



-๒๔- 
 

๔.๒ ความพึงพอใจของนิสิตที่มี ต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๓ ขอหารื อเกี่ ยวกั บการด า เนิ นงาน        
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา           
ของวิทยาเขตเชียงราย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาเขตเชียงรายเป็นผู้จัดท า Common Data Set         
ในการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตเชียงราย และให้ประสานหลักสูตร
กับคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการประเมิน พร้อมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะไม่ประเมินวิทยาเขตเชียงราย 
เนื่องจากการบริหารการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตเชียงรายใช้หลักสูตรของคณะในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

วิทยาลัยเขตเชียงราย รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลกัสตูร เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ (ร่ าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคุณภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอกองบริการการศึกษา น า (ร่าง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจะพิจารณาคุณภาพของผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าวได้  

  
๖.๑.๑ การติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่  ๒ 
(มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา        
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น าเรื่อง การติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒ 
(๒/๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว     
  

๖.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๕- 
 

๖.๑.๒ ขออนุมัติยกเว้นการหักเงินร้อยละ ๑๐        
ของที่ได้รับท้ังจ านวนเป็นรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเว้นการหักเงินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ได้รับสนับสนุน
จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท เป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รับทราบมติ
ที่ประชุม และได้ด าเนินการเบิกเงินที่สนับสนุนจากสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท น ามาใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการผลงานนิสิต – นักศึกษา  
ในงานสถาปนิก’๕๘ เรียบร้อยแล้ว  
 

๖.๑.๓ ขออนุ มั ติ แผนบริ หารความเสี่ ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง 

ปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. มอบรองอธิการบดแีต่ละฝ่าย ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการด าเนินงาน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รอบ ๙ เดือน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขอพิจารณาเพิ่มเติมข้อความ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าเช่าสถานที่ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปี
ของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองอาคารสถานที่ จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าเช่าสถานที่เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

  กองอาคารสถานที่ จึงขอพิจารณาเพ่ิมเติมข้อความ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าเช่าสถานที่ เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอเพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ 
   ข้อที่ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เพ่ือติดตั้งเครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  ก าหนดอัตราไฟฟ้า ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เป็นรายปี ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
เพ่ิมเติมข้อความ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่ เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงิน
อัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบเพ่ิมเติมข้อความ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่  
เพ่ือติดตั้งเครื่องเติมเงินอัตโนมัติและค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายปีของเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอเพ่ิมเติมข้อความ ข้อที่ ๔ ให้ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่
เพ่ือติดตั้งเครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้ 

   ก าหนดอัตราไฟฟ้า ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 
   ก าหนดอัตราค่าเช่าสถานที่เป็นรายปี ปีละ ๒,๐๐๐ บาท 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบกองกิจการนิสิตน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่         
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก นายชลธี  ค าเกษ  เป็น นายพันธพัฒน์  บุญมา เนื่องจาก 
นายชลธี  ค าเกษ ลาออก และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๘- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
เดิม ใหม่ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
๑ นางสาวชนกพร  

อ้วนสุชาติ* 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

คงเดิม 

๒ นายชลธี  ค าเกษ สน.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

นายพันธพัฒน์  บุญมา คพ.ม. (เคหการ) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

นายชลธี  ค าเกษ 
ลาออก 

๓ นางสาวนิลุบล สุวัฒนา สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) 
คอ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

คงเดิม 

๔ นายบรรเจิด  ศรีมูล สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

คงเดิม 

๕ นางสาวพสุ  สุวภาพ* สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน
แขนงออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) 

คงเดิม 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่         
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการสื่อสาร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่      
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่      
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เป็นระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
คณะท างานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ ทปอ. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถน าระบบดังกล่าว
ไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน และมีมติเห็นชอบขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน
สมาชิก ทปอ. ทั้ง ๒๗ แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ อีก ๒ แห่ง น าระบบ CUPT QA ไปใช้แทนระบบประกันคุณภาพ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยขอให้แต่ละสถาบันน าระบบ          
การประกันคุณภาพ CUPT QA เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วเสนอ สกอ. เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้อนุมัติ
สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินตามระบบ CUPT QA และตามที่ได้มีผู้แทน ทปอ. และ
ผู้แทน ๓ พระจอม ได้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA ในการประชุม
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. (คปภ.) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการด าเนินการติดตามระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA แล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
CUPT QA เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิก ที่ประชุมอธิการบดี   
แห่งประเทศไทย จึงขอพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ใช้ระบบ CUPT QA ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้เลือกจ านวน ๖ ตัว (ตัวบ่งชี้เลือกของ ๓ พระจอม  

มีทั้งหมด ๘ ตัวบ่งชี้)  
๓. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

CUPT QA ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการปฏิบัติงาน 
๔. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (คปอ.) ของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบในการท าระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA มาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงขอพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ใช้ระบบ CUPT QA ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้เลือกจ านวน ๖ ตัว (ตัวบ่งชี้เลือกของ ๓ พระจอม      

มีทั้งหมด ๘ ตัวบ่งชี้)  
๓. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

CUPT QA ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการปฏิบัติงาน 
๔. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา แจ้งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (คปอ.) ของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบในการท าระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA มาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ตัวบ่งชี้เลือกจ านวน ๖ ตัว (ตัวบ่งชี้เลือกของ ๓ พระจอม มีทั้งหมด         
๘ ตัวบ่งชี้) ดังนี้ 
๑.๑ ตัวบ่งชี้เลือกที่ ๑ ระยะเวลาการได้งานท า 
๑.๒ ตัวบ่งชี้เลือกที่ ๒ ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 
๑.๓ ตัวบ่งชี้เลือกที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 
๑.๔ ตัวบ่งชี้เลือกที่ ๔ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๑.๕ ตัวบ่งชี้เลือกที่ ๗ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
๑.๖ ตัวบ่งชี้เลือกที่ ๘ Green University 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการปฏิบัติงาน 

๔. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๕ เรื่อง ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองแผนงาน จัดท าการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต      
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา      
และประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น  

  กองแผนงาน จึงขอเสนอพิจารณาผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา                 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
ผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๖ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของร้านค้าและโรงอาหารบริเวณโรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมก ากับดูแล การใช้พ้ืนที่
ประกอบการ เพ่ือก าหนดนโยบายและพิจารณาการใช้พ้ืนที่ส าหรับการประกอบการในธุรกิจใหม่ หรือเปิดบริการในพ้ืนที่ใหม่ 
รวมถึงควบคุม ก ากับ ดูแล บริหารจัดการโรงอาหารร้านค้า พ้ืนที่ส าหรับประกอบการ และก าหนดเงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียม 
การให้ใช้พ้ืนที่ในโรงอาหาร ร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีการประชุม ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในการประชุมมีเรื่องพิจารณา
เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ส าหรับประกอบการในส่วนของโรงอาหารและร้านกาแฟ บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

   กองคลัง จึงขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของร้านค้าและโรงอาหารบริเวณโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ผู้ประกอบการที่ใช้พ้ืนที่ประกอบการบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ควรอยู่ในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการบริจาคอุปกรณ์          
การเรียนการสอนจากผู้ประกอบการ และไม่มีการกระท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ใดๆ กับผู้ประกอบการ 
ดังนั้นในส่วนของการด าเนินการ ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เห็นควรได้รับการยกเว้นค่าเช่าพ้ืนที่ 
หรือไม่อย่างไร  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
โดยมีร้านค้าสวัสดิการในการจ าหน่ายสินค้า และโรงอาหารเพ่ือจ าหน่ายอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ทั้งนี้ คุณสุพจน์  มณี     
เป็นผู้ประกอบการดูแลร้านค้าดังกล่าว โดยได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

  ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕  บริจาคหนังสือ  จ านวน ๒๕,๐๓๑ บาท   
  ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗   บริจาคหนังสือ  จ านวน ๒๕,๐๓๑ บาท 
  รวมเป็นรับบริจาคทั้งสิ้น จ านวน ๕๐,๐๓๑ บาท (ห้าหมื่นสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

  โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับคุณสุพจน์  มณี ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ ๐๕๙๐.๓๔/๗๙๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของร้านค้าและโรงอาหารบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. ผู้ประกอบการที่ใช้พ้ืนที่ประกอบการบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ควรอยู่ในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน
จากผู้ประกอบการ และไม่มีการกระท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ใดๆ  กับผู้ประกอบการ ดังนั้นในส่วนของการด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๕ จนถงึปัจจุบัน เห็นควรได้รับการยกเว้นค่าเช่าพ้ืนที่ หรือไม่อย่างไร 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติข้อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของร้านค้าและโรงอาหารบริเวณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ผู้ประกอบการที่ใช้พ้ืนที่ประกอบการบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบกองอาคารสถานที่ คิดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า , ค่าไฟ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค ย้อนหลัง โดยให้เป็นลักษณะของการบริจาคเงินให้กับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าเช่าพ้ืนที่ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการสร้างขึ้นเอง และให้จัดท าหนังสือ
สัญญาเช่าพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นปีปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยให้ระบุในหนังสือสัญญา 
ให้มีข้อความ “ไม่สามารถทุบ รื้อหรือท าลายอาคารที่สร้างในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้”     

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๗ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร  เทพรังสาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นางศศิธร  เทพรังสาร ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล         
ตามกองทุนประกันสังคมที่โรงพยาบาลพะเยา แต่ได้เข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลพะเยาราม               
โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๔๗,๖๔๑ บาท ทั้งนี้ ได้น าค่าใช้จ่ายส่วนเกินไปเบิกกับประกันสังคม และได้รับการปฏิเสธโดยให้
เหตุผลไม่เข้าข่ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ต่อ พ.ร.บ. ส านักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์
และจ านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน นั้น 

  กองคลัง จึงขอพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร  เทพรังสาร      
ซ่ึงได้รับการปฏิเสธจากส านักงานประกันสังคม แต่นางศศิธร  เทพรังสาร ได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล     
จ านวน ๙,๖๐๐ บาท และให้เหตุผลเป็นการป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๓๓- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาล   
ของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๘ ในกรณีท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่อนุมัติจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลของเอกชน ตามข้อ ๕ หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาวินิจฉัยว่าการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ที่เกิดขึ้นไม่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน หากแพทย์ผู้ท าการรักษา
ออกใบรับรองแพทย์ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องรับตัว ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นผู้ป่วยในเนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไม่รุนแรงตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

(ก) ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรคให้เบิกได้ เช่นเดียวกับ
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 

(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ ให้เบิกครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 
๘,๐๐๐ บาท 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางศศิธร  เทพรังสาร ซึ่งได้รับการปฏิเสธจากส านักงานประกันสังคม      
แต่นางศศิธร  เทพรังสาร ได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล จ านวน ๙,๖๐๐ บาท และให้เหตุผลเป็นการป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางศศิธร  เทพรังสาร กรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจาก
สิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒)  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๘ เรื่อง การปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปรับใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานดังกล่าว กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ประเด็นใหม่ ดังนี้ 
 

ประเดน็เดิม (ตามประกาศ) ประเดน็ใหม่ (ตามCUPT QA) 
๑. คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร 

๑. สมรรถนะอธิการบดี 

๒. ความส าเร็จ/ประสิทธิผลในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 

๒. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก (High Level KPI) 

๓. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 
(คะแนนระดับมหาวิทยาลัย) 

๓. ผลลัพธ์ขอการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชี้
สนับสนุน 

๔. ความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วน/เฉพาะของส่วนงาน 

๔. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 

๕. ระดับการตอบสนอง... 
 
 



-๓๔- 
 

๕. ระดับการตอบสนองข้อเสนอและจากการประเมิน     
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๕. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

  

  ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติเป็นหลักการให้มีการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

ของ CUPT QA ที่ก าหนด 
๒. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับประเด็นการประเมินผู้บริหาร

โดยเฉพาะการประเมินอธิการบดีและคณบดีให้สอดคล้องกับประเด็นในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
การปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ประเด็นใหม่ ดังนี้ 
   

ประเดน็เดิม (ตามประกาศ) ประเดน็ใหม่ (ตามCUPT QA) 
๑. คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร 

๑. สมรรถนะอธิการบดี 

๒. ความส าเร็จ/ประสิทธิผลในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 

๒. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก (High Level KPI) 

๓. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 
(คะแนนระดับมหาวิทยาลัย) 

๓. ผลลัพธ์ขอการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชี้
สนับสนุน 

๔. ความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วน/เฉพาะของส่วนงาน 

๔. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 

๕. ระดับการตอบสนองข้อเสนอและจากการประเมิน     
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๕. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

 

  ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุมัติเป็นหลักการให้มีการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

ของ CUPT QA ที่ก าหนด 
๒. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับประเด็นการประเมินผู้บริหาร

โดยเฉพาะการประเมินอธิการบดีและคณบดีให้สอดคล้องกับประเด็นในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA 

 มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ใช้ประเด็นเดิม (ตามประกาศ) 

ในการประเมินผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และใช้ประเด็นใหม่ (ตาม CUPT QA)         
ในการประเมินผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ประเดน็เดิม (ตามประกาศ) 
ใช้ในการประเมินผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ประเดน็ใหม่ (ตาม CUPT QA) 
ใช้ในการประเมินผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร 

๑. สมรรถนะอธิการบดี 

๒. ความส าเร็จ/ประสิทธิผลในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 

๒. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลัก (High Level KPI)  

๓. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 
(คะแนนระดับมหาวิทยาลัย) 

๓. ผลลัพธ์ขอการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งชี้
สนับสนุน 

๔. ความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วน/เฉพาะของส่วนงาน 

๔. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 

๕. ระดับการตอบสนองข้อเสนอและจากการประเมิน     
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๕. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม          
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบกองกิจการนิสิตน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๙.๒... 
 
 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่นิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่         
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา             
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
และระดับปริญญาโท แผน ข   

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่         
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ         
และระดับปริญญาโท แผน ข และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗         
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๓๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี                   
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๙.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาการ       
ที่จัดตั้งขึ้นก่อนการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยานี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว      
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ นั้น 

  คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะสหเวชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๐... 
 
 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๐  เรื่อง ตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกจิการนิสิต ได้รับมอบหมายให้จัดท าตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณาตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา             
ตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตารางกิจกรรมโครงการ OPEN UP 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๑  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีสถาบันคลังสมองของชาติ จะรวบรวมตัวอย่างการท างานวิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัย     
ที่เป็นธรรมในรูปแบบของกรณีการศึกษา (case studies) จ านวน ๑๐๐ ตัวอย่าง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานดังกล่าว 
รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการและมหาวิทยาลัยไทยสู่วงการนานาชาติ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย พิจารณาคัดเลือก
กรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้คัดเลือกกรณีศึกษา ๑ เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ 
ส่งมายังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษา    
๕ เรื่อง เพื่อส่งไปยังสถาบันคลังสมองของชาติ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
โดยให้คัดเลือกกรณีศึกษา อย่างน้อยจ านวน ๑ เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเสนอกรณีศึกษาพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement Case Studies) พร้อมทั้งจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒.๑๒... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ให้ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม 
อนุพันธุ์ของวิตามินอีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงและผลของข้าวแดงที่สุกแล้วต่อสภาวะเครียดออกซิเดชั่น
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๑๑,๙๖๗ บาท (สองล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งมีค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทั้งนี้ มี ดร.พยุงศักดิ์  ตันติไพบูลย์วงค์ ต าแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหัวหน้า
ด าเนินโครงการวิจัย นั้น   

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของโครงการวิจัยดังกล่าว 
เป็นเงินจ านวน ๒๐๑,๐๘๘ บาท (สองแสนหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพ่ือน ามาใช้เพ่ิมเติมในโครงการดังกล่าว 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและนิสิตในการน างานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
และโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม      
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
อนุมัตยิกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
กรณียกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ ในโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๓.๑.๑ สรุปผลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘       
ของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์  จ านวน ๒๔ โครงการ                
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๗๕,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีโอกาสที่จะด าเนินงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและพ้ืนที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๑.๒ สรุปการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “พัฒนาคณะเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการ” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ของของศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ 
โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร เป็นหัวหน้าโครงการ และมอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานในการจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาและ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน ๑๓ โครงการ และได้จัดเวที
น าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 
 
 

๖.๓.๑.๓ รายงานโครงการ... 
 
 



-๔๐- 
 

๖.๓.๑.๓ รายงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔ โครงการ 
งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย 
เงินอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือการวิจัย สายวิชาการ และโครงการสนับสนุนบุคลากร
เพ่ือการวิจัย สายบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 

๖.๓.๑.๔ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) แจ้งผลการประเมินคุณภาพคุณภาพวารสารวิชาการ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๓ และวารสารนเรศวรพะเยา ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ ๒ (วารสารที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๓.๒.๑ รายงานสรุปยอดเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล 

ทั้งนี้ กองกลาง ได้ด าเนินการรวบรวมเงินบริจาคดังกล่าว เป็นเงินจ านวน ๕๗,๕๑๖.๕๒ บาท           
(ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)  โดยฝากผ่านเข้าชื่อบัญชีผู้ประสบภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี ๘๙๑ – ๒๓๔๘๔๑ – ๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 
และได้มอบเงินจ านวนดังกล่าว ให้แก่สภากาชาดไทย บัญชี “สภากาชาดไทย เพ่ือภัยพิบัติ” 
ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขท่ีบัญชี ๐๐๑ – ๑๓๔๕๖๗ – ๐ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๓.๒.๒ การก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในต่างประเทศส าหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธอิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง        
โดยประหยัดและค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖.๓.๓ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับเหรียญรางวัล              
ในอันดับสถาบันการศึกษา อันดับที่ ๑๖ จาก ๖๔ สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเหรียญรางวัล ๕ เหรียญทอง 
และ ๒ เหรียญเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๔๑- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น. 
 

 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 


