
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งท่ี ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) 

วันพุธท่ี ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
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. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธ์ิ) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสด์ิสุข) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์)  
๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
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) 
 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๗. ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์... 
 
 



-๓- 
 

๗. ดร.สมศักด์ิ  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๘. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒. นายจีระวัฒน์  หม่ันงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๓. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
๑๔. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๕. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๖. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๗. นายปรัชญ์  ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๙. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒๐. นางสาวสิรินุช  นนท์ศรี นักวิชาการศึกษา 
๒๑. นางสาวกรนิภา  สุวรรณศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๖. นางสาวหัทยา  หม่ันงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ท่าน คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร (คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

๒. ขอเชิญร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธถีวายเทียนพรรษา ดังนี้ 
๒.๑ พิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
๒.๒ พิธถีวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านโซ้ 

ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   
 
 
 
 
 
 
 

๓. การจ่ายเงินชดเชย... 
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๓. การจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกับ
การปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ิมในอัตราร้อยละ ๔ ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๐ เดือน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ด าเนินการปรับฐานเงินเดือนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในอัตราร้อยละ ๔ ร้อยละ ๗ และร้อยละ ๘ 
ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการจ่ายเงินชดเชยย้อนหลัง จ านวน ๔%          
ของอัตราเงินเดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต้ังแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 

๔. การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ขอให้คณะ/วิทยาลัย 
พิจารณารับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงเท่านั้น 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม และเส้นทางจักรยาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัย
และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา   
พร้อมระบบสาธารณูปโภค 

๖. มอบคณะ/วิทยาลัย ส ารวจจ านวนนิสิตที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยต้องมีจ านวนรับมากกว่า ๒๕% 
ของเป้ารับในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งนี้ หากมีจ านวนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า ๒๕% 
ของเป้ารับ ในปี ๒๕๖๐ ให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรหรือท าการ              
ปิดหลักสูตรต่อไป 

๗. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งพนักงานสายวิชาการให้ด าเนินการจัดท าภาระงาน ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง มาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะเริ่มส่งภาระงานดังกล่าว 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

๘. แนะน าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรคู่ีขนาน ๒ ปริญญา และปริญญาตรคีวบปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
และคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๙. แนะน าหนังสือ “ใต้โรคร้าย ยังมีโชคดีแทรก (การเตรียมตัวรับมือกับมะเร็ง)” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี 

๑๐. มอบผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต ส ารวจและสรุปจ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา         
ที่มีผลการเรียนดี และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพะเยาเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือทราบต่อไป 

๑๑. ขอความอนุเคราะห์เสื้อ Bike for MOM “ปั่นเพ่ือแม่” จากรองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
เพ่ือแจกให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมสวมใส่ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งท่ี ๙๒ (๙/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๒ (๙/๒๕๕๘)  
เม่ือวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ นั้น 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม   
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๙๒ (๙/๒๕๕๘) 
เม่ือวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกองการเจ้าหน้ าที่                
ได้ตรวจสอบแล้ว นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
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มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ของคณะ/วิ ทยาลั ย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 
เม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โดยมอบกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชา     
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา    
ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียน
รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และมอบกองบริการการศึกษา 
น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.รักสกุล  แก่นเรณู เป็น ดร.ณัฐพร  พุทธวงศ์ 
เนื่องจาก ดร.รักสกุล  แก่นเรณู ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

เก่า ใหม่ 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

๑ ดร.รัชนาพร  โชคชัยสิริ* ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 
วท.ม. (เคมีประยุกต์) 
วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม 
 
 

๒ ดร.วชิรวรรณ  พิมพ์รส ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
วท.บ. (เคมี) 

 
คงเดิม  

๓. ดร.รักสกุล  แก่นเรณู*... 
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๓ ดร.รักสกุล  แก่นเรณู* วท.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ (เคมี) 

ดร.ณัฐพร  พุทธวงศ์* ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

ดร.รักสกุล  แก่นเรณู 
ไปเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
๔ ดร.การุณย์  สาดอ่อน ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 

วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม 

 

๕ นางสาววิไลวรรณ  ภาคทอง * ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต      
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.รักสกุล  แก่นเรณู 
เป็น ดร.ณัฐพร  พุทธวงศ์  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเท่ียว 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพิจารณาหลั กสู ตร        
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก  ๆ๕ ปี 

 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     

อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ          
การท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ดังนี้ 

๑. ในรายวิ ชา ๓๐๑๑๖๑ Laws and Ethics in Nursing Profession ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘        
ซ่ึงจั ดสอบเม่ือวั นที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้ องสอบ CE ๑๒๓๐๓       
โดยมี ดร.Siegfried Karl Fritz Gohlke อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นกรรมการคุมสอบ  

๒. ในรายวิชา ๒๐๑๑๐๓ Music in Thai Society ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงจัดสอบเม่ือวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้ องสอบ PN ๕ โดยมี นางสาวปาจรีย์  มงคล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม และ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา              
การท่องเที่ยว เป็นกรรมการคุมสอบ 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบ    
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พิจารณาจากข้อมูล        
ที่ชี้แจงและพยานหลักฐานของ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
คุมสอบได้ และไม่ได้ส่อเจตนาในทางมิชอบ จึงให้ข้อเสนอแนะว่าถ้าหากติดภารกิจหรือมีเหตุจ าเปน็ 
อันจะท าให้มาปฏิบัติงานคุมสอบไม่ได้  ให้ด าเนินการหาผู้ คุมสอบแทน ตามความในข้อ ๑๓           
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ก าหนดบทลงโทษในกรณี ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี 
ไม่ได้มาปฏิบัติงานคุมสอบในรายวิชา Laws and Ethics in Nursing Profession เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เนื่องจากปฏิบัติงานให้แก่คณะฯ จนท าให้ไม่ได้มาปฏิบัติงานคุมสอบ โดยเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษ ในคราวที่ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบรายวิชา Music in Thai Society เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ให้เป็นการกระท าผิดครั้งแรก และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
บทลงโทษต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 

 



-๙- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า 

๑. การคุมสอบในภาคการศึกษานี้ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ไม่ได้มาปฏิบัติงานคุมสอบ จ านวน ๒ รายวิชา 
๒. มหาวิทยาลัยประกาศตารางคุมสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และน้ อยกว่ า และภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา ๒๕๕๗ (ABC) ส าหรับนิ สิตที่ เข้า ศึกษา              
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะพิจารณาแล้วเห็นควรไม่ลงโทษ กรณี ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี 
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบในรายวิชา ๓๐๑๑๖๑ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากปฏิบัติงาน   
เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายบริการ) ให้แก่คณะฯ และให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ กรณี ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๒๐๑๑๐๓ เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ให้เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงาน
คุมสอบ ดังนี้  
๑.๑ ในรายวิชา ๓๐๑๑๖๑ Laws and Ethics in Nursing Profession ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๑.๒ ในรายวิชา ๒๐๑๑๐๓ Music in Thai Society ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ด้วยวาจา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ  

ของ ดร.เกศราพรรณ  พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยการศึกษา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วม    
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ ในรายวิชา ๓๒๔๓๒๒ First Aid and Essential Care 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงจัดสอบเม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องสอบ 
CE ๐๗๒๐๘ โดยมี นายปวีณ  คันศร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นกรรมการคุมสอบ นั้น 
 
 
 
 

วิทยาลัยการศึกษา... 
 
 



-๑๐- 
 

  วิทยาลัยการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ 
ของ ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ โดยจากการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 
ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้เดินทางกลับไปจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาเพ่ือดูแลบุตรสาว เนื่องจากสามีต้องเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และเม่ือวันพุธท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างการเดินทาง  
มาปฏิบัติงาน รถยนต์ส่วนตัวท่ีใช้เป็นพาหนะเดินทางมีเหตุขัดข้องเก่ียวกับระบบเบรค ไม่สามารถเดินทางด้วยความเร็ว
ตามปกติได้ จึงท าให้เดินทางมาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าก าหนดเวลา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี กรรมการคุมสอบร่วมไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ของ ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ กรรมการคุมสอบ
ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๓๒๔๓๒๒ First Aid and Essential Care ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษา ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เกศราพรรณ  พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ ด้วยวาจา เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
และชี้แจงข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น          
บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 
 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิ ชาภาษาอังกฤษ           
ระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

สรุปเรื่อง 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๕ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาเอก ได้ก าหนดให้นิ สิตระดับปริญญาเอกที่ได้ผล
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(English for Graduate Studies) ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบสอน 
โดยใช้งบประมาณการด าเนินการจากค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต เนื่องจาก คณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ให้จัดต้ังศูนย์ภาษา เพ่ือบริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากร
และผู้สนใจ  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิ สิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies) โดยขอใช้เกณฑ์ ค่าลงทะเบียนเรียน
ของมหาวิทยาลัยและขออนุมัติบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรบัสมัครเรียนทั้งแบบสมัครด้วยตนเองและออนไลน์ได้แจ้งรายชื่อนิสิต
มายังศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศูนย์ฯ จะได้ทราบจ านวนผู้ เรียนที่แน่นอนและสามารถวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒. ให้ศูนย์ภาษา เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอนและรายได้ที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน  
๓. ให้มีการบริหารจัดการรายได้โดยจัดสรรจากยอดรวมของแต่ละรายวิชา ดังนี้ 

๓.๑ จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ 
๓.๒ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทนการสอน กรรมการออกและตรวจข้อสอบ และผู้ประสานงาน

ตามจริง โดยค านวณจากการเรียนการสอน ๖๐ ชั่วโมง และการสอบไม่เกิน ๓ ชั่วโมงต่อรายวิชา 
๓.๓ รายได้ที่เหลือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้เป็นรายรับของศูนย์ภาษา เพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยรายรับและรายจ่ายของรายได้ดังกล่าว ศูนย์ฯ 
จะด าเนิ นการตามระเบี ยบว่าด้วยเรื่องการบริ หารจั ดการการเงินของหน่ วยงานภายใต้
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
(English for Graduate Studies) โดยขอใช้เกณฑ์ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยและขออนุมัติบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรบัสมัครเรียนทั้งแบบสมัครด้วยตนเองและออนไลน์ได้แจ้งรายชื่อนิสิต
มายังศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศูนย์ฯ จะได้ทราบจ านวนผู้ เรียนที่แน่นอนและสามารถวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒. ให้ศูนย์ภาษา เป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอนและรายได้ที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน  
 
 
 

๓. ให้มีการบริหารจัดการ... 
 

 



-๑๒- 
 

๓. ให้มีการบริหารจัดการรายได้โดยจัดสรรจากยอดรวมของแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
๓.๑ จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ 
๓.๒ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทนการสอน กรรมการออกและตรวจข้อสอบ และผู้ประสานงาน

ตามจริง โดยค านวณจากการเรียนการสอน ๖๐ ชั่วโมง และการสอบไม่เกิน ๓ ชั่วโมงต่อรายวิชา 
๓.๓ รายได้ที่เหลือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้เป็นรายรับของศูนย์ภาษา เพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยรายรับและรายจ่ายของรายได้ดังกล่าว ศูนย์ฯ 
จะด าเนิ นการตามระเบี ยบว่าด้วยเรื่องการบริ หารจั ดการการเงินของหน่ วยงานภายใต้
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ศูนย์ภาษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies) โดยขอใช้เกณฑ์ค่าลงทะเบียนเรียน
ของมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการ ดังนี้ 
๑.๑ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับสมัครเรียนทั้งแบบสมัครด้วยตนเองและออนไลน์ได้แจ้ง

รายชื่อนิสิตมายังศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศูนย์ฯ จะได้ทราบจ านวนผู้เรียนที่แน่นอนและ
สามารถวางแผน การจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑.๒ ให้ ศูนย์ภาษา เป็ นผู้ ด าเนินการบริหารจัดการการเรียนการสอนและรายได้ที่ได้ รับจาก
ค่าลงทะเบียน  

๑.๓ ให้มีการบริหารจัดการรายได้โดยจัดสรรจากยอดรวมของแต่ละรายวิชา ดังนี้ 
๑) จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยละ ๑๐ 
๒) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตอบแทนการสอน กรรมการออกและตรวจข้อสอบ        

และผู้ประสานงานตามจริง โดยค านวณจากการเรียนการสอน ๖๐ ชั่วโมง และการสอบไม่เกิน 
๓ ชั่วโมงต่อรายวิชา 

๓) รายได้ที่เหลือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้เป็นรายรับของศูนย์ภาษา เพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยรายรับและรายจ่ายของรายได้ดังกล่าว 
ศูนย์ฯ จะด าเนิ นการตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการการเงินของหน่วยงาน
ภายใต้มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๔๑๔๐ ภาษากับวัฒนธรรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายศราวุธ  หล่อดี 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๔๑๔๐ ภาษากับวัฒนธรรม 
ของนางสาวมาริสา  เทียบตา รหัสนิสิต ๕๗๒๐๑๒๐๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+ นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. การบันทึกคะแนนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้กรอกคะแนนเอง และใส่คะแนนในระบบ

บริการการศึกษาเพียง ๔ คะแนน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕๘ น. โดยที่ไม่ได้เกิด
จากความผิดพลาดของระบบบริการการศึกษาแต่อย่างใด 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๔๑๔๐ ภาษากับวัฒนธรรม เป็นการกระท าความผิดครั้ งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายศราวุธ  หล่อดี อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๔๑๔๐ ภาษากับวัฒนธรรม แก้ไขผลการศึกษา
ของนางสาวมาริสา  เทียบตา รหัสนิสิต ๕๗๒๐๑๒๐๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น C+  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศราวุธ  หล่อดี เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘.๒... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๑๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณี           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา 
ในรายวิชา ๑๔๑๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย ของนายธนไท  อินจง รหัสนิสิต ๕๖๑๑๐๒๘๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๑๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย 
แก้ไขผลการศึกษาของนายธนไท  อินจง รหัสนิสิต ๕๖๑๑๐๒๘๓ จากเดิม F แก้ไขเป็น D   

๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล 
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๑๑๐๐ 

ชีวสถิติและระบาดวิทยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๓๐๑๑๐๐ ชีวสถิติและระบาดวิทยา      
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวพริ้มเพรา   ลิก้อ  รหัสนิสิต ๕๖๐๔๐๖๖๗  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B  
๒. นางสาวกนกพร สิงห์ฆะราช รหัสนิสิต ๕๗๐๔๐๐๑๗  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา  กรณี ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ผู้สอนประจ า            
คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 

 



-๑๕- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๓๐๑๑๐๐ ชีวสถิติและระบาดวิทยา เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ งผลการศึกษาตามก าหนด             

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.ดาว  เวียงค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๑๑๐๐ ชีวสถิติและระบาดวิทยา แก้ไขผลการศึกษา
ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวพริ้มเพรา   ลิก้อ  รหัสนิสิต ๕๖๐๔๐๖๖๗  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวกนกพร สิงห์ฆะราช รหัสนิสิต ๕๗๐๔๐๐๑๗  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+   

๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ดาว  เวียงค า เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง 
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี ๕ และขออนุมัติใช้สถานท่ี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย 
ครั้งที่  ๕ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา    
ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นั กวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น    

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติจัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 
ครั้งที่ ๕ และขออนุมัติใช้สถานที่ เพ่ือจัดโครงการ ต้ังแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. หอประชุมพญาง าเมือง และบริเวณโดยรอบ 
๒. ห้อง PN๑ PN๒ PN๓ PN๔ PN๕ PN๖ PN๗ PN๘ และ PN๙  
๓. ห้องอ่างหลวง ๑ ห้องอ่างหลวง ๒ ห้องอ่างหลวง ๓ ห้องอ่างหลวง ๔ และห้องอ่างหลวง ๕ 
๔. ห้องประชุมสภาพนักงาน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ      

จัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และขออนุมัติใช้สถานที่ เพ่ือจัดโครงการ ต้ังแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑. หอประชุมพญาง าเมือง และบริเวณโดยรอบ 
๒. ห้อง PN๑ PN๒ PN๓ PN๔ PN๕ PN๖ PN๗ PN๘ และ PN๙  
๓. ห้องอ่างหลวง ๑ ห้องอ่างหลวง ๒ ห้องอ่างหลวง ๓ ห้องอ่างหลวง ๔ และห้องอ่างหลวง ๕ 
๔. ห้องประชุมสภาพนักงาน 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติจัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และอนุมัติใช้สถานที่  เพ่ือจัดโครงการ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๑.๑ หอประชุมพญาง าเมือง และบริเวณโดยรอบ 
๑.๒ ห้อง PN๑ PN๒ PN๓ PN๔ PN๕ PN๖ PN๗ PN๘ และ PN๙  
๑.๓ ห้องอ่างหลวง ๑ ห้องอ่างหลวง ๒ ห้องอ่างหลวง ๓ ห้องอ่างหลวง ๔ และห้องอ่างหลวง ๕ 
๑.๔ ห้องประชุมสภาพนักงาน 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับตารางการขอใช้ห้องเรียนดังกล่าว ตามข้อเสนอของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุญาตจัดท าตราสัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดท าตราสัญลักษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการท ากิจกรรม
ของสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ การจัดท าปกสมุดเชียร์ ตุ้งต้ิง และป้ายชื่อที่ใช้ในการรับน้อง 

  คณะสหเวชศาสตร์  จึงขออนุญาตจัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุญาตจัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้จัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการท ากิจกรรม          

ของสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดท าปกสมุดเชียร์ และจัดท าป้ายชื่อที่ใช้ในการรับนอ้ง  
๒. ไม่อนุญาตให้จัดท าตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดท าตุ้งต้ิง 

 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 
 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขอหารือปัญหาเก่ียวกับการใช้รถของคณะฯ และส่วนกลาง 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (พร้อมคนขับ) จ านวน ๑๕ คัน เม่ือวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงที่ประชุม          
ได้พิจารณาข้อหารือปัญหาเก่ียวกับการใช้รถของคณะฯ และส่วนกลาง ซ่ึงมีความเก่ียวเนื่องทั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากสามารถ      
ยืมรถข้ามคณะฯ หรือกอง หรือศูนย์ หากรถไม่มีการใช้งาน ต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว มีความสะดวกในการขอใช้รถทั้งกับเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ประธานในที่ประชุมจะน าปัญหา
ดังกล่าวไปเข้าร่วมพิจารณากับการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา          
ข้อหารือปัญหาเก่ียวกับการใช้รถของคณะฯ และส่วนกลาง ดังนี้ 

๑. การขอความร่วมมือกับกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดท าระบบการยืมรถ การจองรถ ในรูปแบบระบบ IT 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

๒. การรับจองรถของกองการเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ไม่มีความคล่องตัว 
โดยที่มีการจองไว้นานแล้ว แต่ไม่มีการรับจอง โดยต้องมีการสอบถามความเห็นจากผู้บริหารก่อน 
ท าให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าในการเดินทางจริงจะได้รถตามที่ต้องการหรือไม่ 

ซ่ึงตามมติในที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐ (๓/๒๕๕๘) เม่ือวันพุธที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มอบให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ) น าประเด็นข้อหารือปัญหาเก่ียวกับการใช้รถ
ของคณะฯ และส่วนกลาง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ) จึงขอหารือปัญหาเก่ียวกับการขอใช้รถของคณะฯ และส่วนกลาง  ดังนี้ 
๑. การขอความร่วมมือกับกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดท าระบบการยืมรถ การจองรถ ในรูปแบบระบบ IT 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
๒. การรับจองรถของกองการเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ไม่มีความคล่องตัว 

โดยที่มีการจองไว้นานแล้ว แต่ไม่มีการรับจอง โดยต้องมีการสอบถามความเห็นจากผู้บริหารก่อน 
ท าให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าในการเดินทางจริงจะได้รถตามที่ต้องการหรือไม่ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การขอหารือปัญหาเก่ียวกับการใช้รถของคณะฯ และส่วนกลาง ดังนี้ 

๑. การขอความร่วมมือกับกองการเจ้าหน้าที่ในการจัดท าระบบการยืมรถ การจองรถ ในรูปแบบระบบ IT 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

๒. การรับจองรถของกองการเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเป็นรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ไม่มีความคล่องตัว          
โดยที่มีการจองไว้นานแล้ว แต่ไม่มีการรับจอง โดยต้องมีการสอบถามความเห็นจากผู้บริหารก่อน 
ท าให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าในการเดินทางจริงจะได้รถตามที่ต้องการหรือไม่  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติใหป้ฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส า เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่     

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 ๕.๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนางสาวนิภาภรณ์  ลาภเสถียร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตรชมเชย 
จ านวน ๑ ราย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย   
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานได้ทาง www.mua.go.th : 
ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 

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


-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งท่ี ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านทางระบบ
บริการการศึกษา http://www.reg.up.ac.th ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานการด าเนินการขอรับรองปริญญาจากคุรุสภา 
สรุปเรื่อง 
  วิทยาลัยการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการขอรับรองปริญญาจากคุรุสภา ตามมติคณะกรรมการคุรุสภา    
ได้พิจารณารับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๙/๒๕๕๗        
เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้การรับรองปริญญาการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 

๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๒. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
๓. สาขาวิชาเคมี 
๔. สาขาวิชาชีววิทยา 
๕. สาขาวิชาพลานามัย 

ซ่ึงผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคณะอนุกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๑ 
เป็นไปตามการรับรอง โดยรับรองการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ให้การรับรองปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
และได้ขยายระยะเวลาให้ การรับรองปริญญาการศึกษาบัณฑิ ต (๕ ปี) เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้ว ในการประชุ ม
คณะกรรมการคุรุสภา ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระทที่ ๕.๕... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต เข้าสอบสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย 
เข้าสอบผิดสถานท่ี) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไป   
ตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต เข้าสอบสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย เข้าสอบผิดสถานที่ ) 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) ในการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ และ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร       
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยพะเยา  เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันที่     
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖.๓... 

 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุ มัติหลักสูตรรั ฐศาสตรบัณฑิ ต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ผลการจัดสรรจ านวนรายและวงเงินจัดสรรส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการจัดสรรจ านวนรายและวงเงินจัดสรรส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔๙๕ ราย รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๑๗,๔๔๑ บาท 
(ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ผลการพิจารณาการแก้ไขผลการตรวจประเมินการขอความเห็นชอบความเหมาะสม

ของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่) ปีท่ี ๕ 

สรุปเรื่อง 
  สภาเทคนิ คการแพทย์ ขอแจ้ งผลการพิจารณาการแก้ไขผลการตรวจประเมินการขอความเห็ นชอบ       
ความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่) ปีที่  ๕ ตามมติสภาเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบความเหมาะสมของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นปีที่  ๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ในการนี้  คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องยื่นขอรับการตรวจประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ สทนพ.๖๑.๐๐๔ โดยจะต้อง
ยื่นล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันเปิดรับนักศึกษาใหม่ หรือก่อนเปิดการศึกษาในปีการศึกษาหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่ องตลอดหลั กสูตรครบ ๔ ปีการศึกษา จนกระทั่ งได้ รับการรับรองสถาบั น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง การย้ายสถานท่ีปฏิบัติงานของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
สรุปเรื่อง 
  กองบริ การการศึกษา ขอแจ้งการย้ายสถานที่ ปฏิ บั ติ งานของงานทะเบี ยนนิ สิตและประมวลผล             
จากอาคารส านักงานอธิการบดี ไปยังอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ห้องปฏิบัติการ e – learning center (เดิม) ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการปรับปรุงการให้บริการ
ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างระบบบริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น (One Stop Service) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔ โครงการ รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo ๒๐๑๕)” 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo ๒๐๑๕)” ปีที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มี
ศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีการน าเสนอผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ ในหลากหลายมิติ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ขอแจ้งโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย “ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา” มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เป็นหัวหน้าโครงการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ให้โรงเรียนในเขตจังหวัดพะเยาและเชียงราย ได้ใช้การท าโครงงานบนฐานวิจัย (Research Base Learning, RBL) เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ ซ่ึงโครงการดังกล่าว สามารถตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้โครงงานฐานวิจัย (RBL) ในกระบวนการเรียนการสอน     
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้ เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัดพิธีมอบ
โลเ่กียรติยศผลงานวิจัยดังกล่าว ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย       
ที่มีความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและเผยแพร่ผลงานวิจัยเด่นต่อสาธารณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร   
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง รายละเอียดและความคืบหน้าการประสานงานกับมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ขอแจ้งรายละเอียดและความคืบหน้า
การประสานงานกับมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งความประสงค์ที่จะสนับสนุน
โครงการวิจัยด้าน Health literacy ของมหาวิทยาลัยพะเยา และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพ่ือพัฒนาให้เกิดงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่และสังคม โดยได้เชิญ ดร.กิตติมา  ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และศึกษาดูงานกลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คุณภาพ ในเวทีน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “พัฒนาคณะ    
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ด้วยวิชาการ” เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยค าแนะน าของ ดร.ลีลาภรณ์  บัวสาย รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔.๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ ในโครงการวิจัยกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมเงินจ านวนทั้งสิ้น ๓๙๗,๐๐๐ บาท 
(สามแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) จากศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โดยมี ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ ซ่ึงระยะเวลา
กา รด าเนิ นโครงการ ต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔.๒ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ โครงการ 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐     
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

๒. โครงการบ่มเพาะธุรกิจ วทน. (Incubation Platform) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน
ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและพัฒนาของเอกชนในพ้ืนที่ (IRTC) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๘๘,๐๐๐ บาท (สีล่้านสามแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
ซ่ึงอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ให้ด าเนินงานบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ยกเว้นการหัก
ค่าธรรมเนียมบ ารุงมหาวิทยาลัย (Overhead Charge) จากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับด าเนินงาน
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถด าเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการกิจกรรมที่เก่ียวข้องให้ได้ผลลัพธ์ตัวชี้วัดตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีก าหนดไว้ ดังนี้ 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔.๓... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔.๓ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ ในโครงการประกวดตราสัญลักษณ์โคขุนดอกค าใต้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รวมเงินจ านวนทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐ บาท (สีห่ม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมอบเป็นรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวด รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ อันดับ ๒ และรางวัลชมเชย รวมเงินจ านวนทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือเป็นการสร้างตรา
สินค้าทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โคขุนดอกค าใต้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์  ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์          
เพ่ือน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเร่งรัดผลักดันให้เกิดแผนงาน/โครงการ 
ที่บูรณาการร่วมกันกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง รายงานผลการตัดสินรางวัลการประกวดธุรกิจนวัตกรรม NSP Innovation Awards ๒๐๑๕ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานผลการตัดสินรางวัลการประกวดธุรกิจนวัตกรรม NSP Innovation Awards ๒๐๑๕ 
เพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และเพ่ือเชิดชูผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในแต่ละสาขา โดยได้รับ
การสนับสนุนจากส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สกว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึงแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ สาขา ได้แก่ 

๑. ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม 
๒. ประเภทพัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
๓. ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรม 
๔. ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ... 
 
 



-๒๖- 
 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ๓ กิจการ 
ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ ดังนี้ 

๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดข้าวสร้างสุข ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวลืมผัว ภายใต้แบรนด์ “iRice” ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม 

๒. บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด ผู้ผลิตชากาแฟเชอรี่ (ชาจากผลกาแฟ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรม และประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

๓. บริษัทภาเบญ ฟูดส์ จ ากัด ผู้ผลิตพริกแกงแม่น้อย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
กระบวนการนวัตกรรม  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนา โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม (R๔I) และ

โครงการคูปองนวัตกรรม ระยะท่ี ๒ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิ ทยาศาสตร์ ขอรายงานการเข้าร่วมงานสั มมนา โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม (R๔I)              
และโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง การร่ วม เป็น เจ้าภาพจัดการประชุ ม วิ ช าการระดับชา ติและนานาชา ติ 
“Leadership and Innovations in Older Person Care : The ASEAN Plus 
Experiences” ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ และนานาชาติ  “Leadership and Innovations in Older Person Care : The ASEAN Plus Experiences”               
ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้  ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ระหว่างผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติ นักการศึกษาและบุคลากร   
ที่เก่ียวข้อง อันน าไปสู่การพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 

 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา โดยได้ก าหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา 
เพ่ือให้องค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๓. การขยายผลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๕. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณียกเลิกการเดินทาง 

และกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งแนวปฏิ บัติการเบิกค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปปฏิบั ติงาน กรณียกเลิกการเดินทาง        
และกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เพ่ือสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางให้อธิการบดีอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๓๖ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน ๗๙๓,๓๘๘,๖๔๒.๖๒ บาท และจ านวน
เงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๗๙๒,๓๒๐,๖๕๒.๖๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี     
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องและหน่วยงานต่างๆ  ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓.๑ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓.๒ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยจะด าเนิน
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ประจ าปี  ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบั ติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ให้กับนักเรียน และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนเพ่ือแสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ในการน าเสนอกิจกรรม     
และผลงานทางวิชาการและวิจัย และเพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และด้านวิจัย     
โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
 

๑. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๒. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕... 
 
 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีค้างด าเนินการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี เร่ือง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่ าง ) บั น ทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑติเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง ความร่วมมอืทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง ความร่วมมอืทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง ความร่วมมอืทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื
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 เร่ือง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ก่อนนัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

- ในคราวประชุม คร้ังที่ ๗๑... 
 

 



-๓๑- 
 

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

วาระท่ี                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑๐ ขอหารือเก่ียวกับการให้อักษร I และอักษร P 

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมั ติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา นัดหารือการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง การให้อักษร I และอักษร P เพ่ิมเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

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

 

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

วาระท่ี เร่ือง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๔ ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ 

เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์ท่ีคณะจะจัดจ าหน่าย
และจัดหามาจ าหน่าย 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์ท่ีคณะจะจัดจ าหน่าย

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

ในการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การขอใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือติดบนผลิตภัณฑ์
ท่ีจะจัดจ าหน่ายและจัดหามาจ าหน่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการของ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี) ในการหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และได้เรียนเชิญ
ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสรรหา
คณะกรรมการท่ีเหมาะสมต่อไป   

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๐ (๗/๒๕๕๘) เม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระท่ี เร่ือง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เร่ือง 

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้
ทางด้านภาษา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เร่ือง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้          

ทางด้านภาษา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการตรวจสอบ 
(ร่ าง )  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เร่ือง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานสอบวัดความรู้ทางด้านภาษา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

๔.๔ (ร่าง) หลักสูตร... 
 

 



-๓๒- 
 

๔.๔ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

กล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. มอบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคุณภาพของ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒. ในเบ้ืองต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาคุณภาพ
ของ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้จะต้องรอมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป  

  
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๑ (๘/๒๕๕๘) เม่ือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระท่ี เร่ือง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๔.๑ (ร่ าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง หลักสูตรใหม่ 

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

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าเสนอ 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๔.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

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

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าเสนอ 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๔.๓ (ร่าง) หลักสูตร... 
 

 



-๓๓- 
 

๖.๑.๔.๓ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยี
สมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ ( ร่าง ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ

เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ ( ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าเสนอ 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๔.๔ (ร่าง ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

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

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าเสนอ 
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๗.๔ (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์           
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์         
ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติ 
การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่ออธิการบดีพิจารณา
ลงนามต่อไป  
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสาร

และส่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงิน
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จ          
รับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประสานกับผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา เป็น นายศิริทธ์  พร้อมเทพ เนื่องจาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา 
ลาศึกษาต่อ  

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
จาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ เป็น นายคมกริช  มาเที่ยง เนื่องจาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล เป็น นางสาวจิราพร  ไชยวงศ์สาย เนื่องจาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล ลาศึกษาต่อ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว เป็น นายเกียรติกุล  สุขสมสถาน เนื่องจาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว ลาศึกษาต่อ 
จาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ เป็น นายนราศักด์ิ  บุญเทพ เนื่องจาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ ลาศึกษาต่อ 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายณัฐดนัย  ค าขาด เป็น นายศกยภพ  ประเวทจิตร์ เนื่องจาก นายณัฐดนัย  ค าขาด ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง เป็น ดร.ไพศาล  จี้ฟู เนื่องจาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง ลาศึกษาต่อ 
จาก นายเสถียร  หันตา เป็น นายรัชชานนท์  นอบนพ เนื่องจาก นายเสถียร  หันตา ลาศึกษาต่อ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู เป็น นายวิภพ  แพวังทอง เนื่องจาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.สุ ชาตรี  ประสมสุ ข เป็น นายชลติพันธ์  เปล่ งวิทยา เนื่องจาก ดร.สุชาตรี  ประสมสุ ข                 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
จาก นายณัฐพล  หาญสมุทร เป็น นายนพธนิษฐ์  โชติสาร เนื่องจาก นายณัฐพล  หาญสมุทร ลาศึกษาต่อ 

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ เป็น นายเชาวน์  ปอแก้ว เนื่องจาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ ลาออก 

๘. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จาก นายเชาวน์  ปอแก้ว เป็น นายนคเรศ  ชัยแก้ว เนื่องจาก เพ่ือให้คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
จาก นายวิสูตร  แก่นเมือง เป็น นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย เนื่องจาก นายวิสูตร  แก่นเมือง ลาออก 
 กองบริการการศึกษา... 

 
 



-๓๖- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา เป็น นายศิริทธ์  พร้อมเทพ เนื่องจาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา 
ลาศึกษาต่อ 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
จาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ เป็น นายคมกริช  มาเที่ยง เนื่องจาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล เป็น นางสาวจิราพร  ไชยวงศ์สาย เนื่องจาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล ลาศึกษาต่อ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว เป็น นายเกียรติกุล  สุขสมสถาน เนื่องจาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว ลาศึกษาต่อ 
จาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ เป็น นายนราศักด์ิ  บุญเทพ เนื่องจาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ ลาศึกษาต่อ 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายณัฐดนัย  ค าขาด เป็น นายศกยภพ  ประเวทจิตร์ เนื่องจาก นายณัฐดนัย  ค าขาด ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง เป็น ดร.ไพศาล  จี้ฟู เนื่องจาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง ลาศึกษาต่อ 
จาก นายเสถียร  หันตา เป็น นายรัชชานนท์  นอบนพ เนื่องจาก นายเสถียร  หันตา ลาศึกษาต่อ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู เป็น นายวิภพ  แพวังทอง เนื่องจาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.สุ ชาตรี  ประสมสุ ข เป็น นายชลติพันธ์  เปล่ งวิทยา เนื่องจาก ดร.สุชาตรี  ประสมสุ ข                 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
จาก นายณัฐพล  หาญสมุทร เป็น นายนพธนิษฐ์  โชติสาร เนื่องจาก นายณัฐพล  หาญสมุทร ลาศึกษาต่อ 

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ เป็น นายเชาวน์  ปอแก้ว เนื่องจาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ ลาออก 

๘. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จาก นายเชาวน์  ปอแก้ว เป็น นายนคเรศ  ชัยแก้ว เนื่องจาก เพ่ือให้คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
จาก นายวิสูตร  แก่นเมือง เป็น นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย เนื่องจาก นายวิสูตร  แก่นเมือง ลาออก 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา เป็น นายศิริทธ์  พร้อมเทพ เนื่องจาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา 
ลาศึกษาต่อ 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
จาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ เป็น นายคมกริช  มาเที่ยง เนื่องจาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล เป็น นางสาวจิราพร  ไชยวงศ์สาย เนื่องจาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล ลาศึกษาต่อ 
 
 ๓. หลักสูตร... 

 

 



-๓๗- 
 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว เป็น นายเกียรติกุล  สุขสมสถาน เนื่องจาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว ลาศึกษาต่อ 
จาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ เป็น นายนราศักด์ิ  บุญเทพ เนื่องจาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ ลาศึกษาต่อ 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายณัฐดนัย  ค าขาด เป็น นายศกยภพ  ประเวทจิตร์ เนื่องจาก นายณัฐดนัย  ค าขาด ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง เป็น ดร.ไพศาล  จี้ฟู เนื่องจาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง ลาศึกษาต่อ 
จาก นายเสถียร  หันตา เป็น นายรัชชานนท์  นอบนพ เนื่องจาก นายเสถียร  หันตา ลาศึกษาต่อ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู เป็น นายวิภพ  แพวังทอง เนื่องจาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.สุ ชาตรี  ประสมสุ ข เป็น นายชลติพันธ์  เปล่ งวิทยา เนื่องจาก ดร.สุชาตรี  ประสมสุ ข                 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
จาก นายณัฐพล  หาญสมุทร เป็น นายนพธนิษฐ์  โชติสาร เนื่องจาก นายณัฐพล  หาญสมุทร ลาศึกษาต่อ 

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ เป็น นายเชาวน์  ปอแก้ว เนื่องจาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ ลาออก 

๘. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จาก นายเชาวน์  ปอแก้ว เป็น นายนคเรศ  ชัยแก้ว เนื่องจาก เพ่ือให้คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
จาก นายวิสูตร  แก่นเมือง เป็น นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย เนื่องจาก นายวิสูตร  แก่นเมือง ลาออก 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

 

๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา เป็น นายศิริทธ์  พร้อมเทพ เนื่องจาก นายธนภณ  ถิรดาธนภัทรเดชา 
ลาศึกษาต่อ 

๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
จาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ เป็น นายคมกริช  มาเที่ยง เนื่องจาก นายต่อศักด์ิ  สุนทรพันธุ์ ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล เป็น นางสาวจิราพร  ไชยวงศ์สาย เนื่องจาก นางสาวโรจนี  ขุมมงคล ลาศึกษาต่อ 

๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว เป็น นายเกียรติกุล  สุขสมสถาน เนื่องจาก นางสาวเมธาวรรณ  ใจไว 
ลาศึกษาต่อ 
จาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ เป็น นายนราศักด์ิ  บุญเทพ เนื่องจาก นายสุวิชยะ  รัตตะรมย์ 
ลาศึกษาต่อ 

๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก นายณัฐดนัย  ค าขาด เป็น นายศกยภพ  ประเวทจิตร ์เนื่องจาก นายณัฐดนัย  ค าขาด ลาศึกษาต่อ 
จาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง เป็น ดร.ไพศาล  จี้ฟู เนื่องจาก นางสาวรัตนาวดี  พานทอง ลาศึกษาต่อ 
จาก นายเสถียร  หันตา เป็น นายรัชชานนท์  นอบนพ เนื่องจาก นายเสถียร  หันตา ลาศึกษาต่อ 
 
 

๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต... 
 
 



-๓๘- 
 

๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู เป็น นายวิภพ  แพวังทอง เนื่องจาก ดร.ไพศาล  จี้ฟู ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ดร.สุชาตรี  ประสมสุข เป็น นายชลติพันธ์  เปล่งวิทยา เนื่องจาก ดร.สุชาตรี  ประสมสุข                 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
จาก นายณัฐพล  หาญสมุทร เป็น นายนพธนิษฐ์  โชติสาร เนื่องจาก นายณัฐพล  หาญสมุทร ลาศึกษาต่อ 

๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ เป็น นายเชาวน์  ปอแก้ว เนื่องจาก นางสาวสุมรี  อารยะสมบัติ 
ลาออก 

๑.๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จาก นายเชาวน์  ปอแก้ว เป็น นายนคเรศ  ชัยแก้ว เนื่องจาก เพ่ือให้คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 
จาก นายวิสูตร  แก่นเมือง เป็น นางสาวพุทธชาด  สัตยาศัย เนื่องจาก นายวิสูตร  แก่นเมือง 
ลาออก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจาก นางสาวสมฤทัย พุ่มสลุด ลาศึกษาต่อ 

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

๑ นางสาวบุญสิตา สายวุฒิกุล วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

คงเดิม 

๒ นางสาวปัทมาวดี พาราศิลป์* วท.ม. (กายภาพบ าบัด) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) คงเดิม 

๓ นางสาวสมฤทัย พุ่มสลุด* 
 

วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) - นางสาวสมฤทัย พุ่มสลุด ลาศึกษาต่อ 

๔ นางสาวอรรจน์มน ธรรมไชย วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) คงเดิม 

๕ นางสาวอรุณีย์ พรหมศรี 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
และการออกก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

คงเดิม 

๖ นายเอกราช วงศ์ษายะ* 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
และการออกก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

คงเดิม 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 

 
 



-๓๙- 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุร กิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕             
จาก ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส เป็น ดร.ตระกูล  พรหมจักร เนื่องจาก ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส ลาออก และ จาก ดร.ขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ 
เป็น ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ เนื่องจาก ดร.ขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

๑ รองศาสตราจารย์
รัตนา  อัตตปัญโญ* 

M.S. (Food Science) 
กส.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

คงเดิม 

๒ ดร.หทัยทิพย์   
นิมิตเกียรติไกล* 

Ph.D. (Agricultural Science) 
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว) 
วท .บ . (วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

คงเดิม 

๓ ดร.ตรีสินธ์ุ โพธารส ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
วท.บ. (ประมง) 

ดร.ตระกูล  
พรหมจักร* 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

ดร.ตรีสินธ์ุ โพธารส 
ลาออก 
 

๔ ดร.ขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 
 

ดร.ยุพารัตน์   
โพธิเศษ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาศาสตร์) 

ดร.ขรรค์ชัย ด้ันเมฆ 
ย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร วท.ม. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕ นางสาววราภรณ์   
กุศลารักษ์ 

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

 
คงเดิม 

กองบริการการศึกษา... 
 

 



-๔๐- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต      
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส เป็น ดร.ตระกูล  พรหมจักร เนื่องจาก ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส ลาออก 
๑.๒ จาก ดร.ขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ เป็น ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ เนื่องจาก ดร.ขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ ย้ายไปเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.รุ่งกานต์  กล้าหาญ          
เป็น นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ์ เนื่องจาก ดร.รุ่งกานต์  กล้าหาญ ลาออก และ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เปลี่ยนเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กัญญาณัฐ   
สุนทรประสิทธ์ิ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)  
วท.ม. (การจัดการประมง) 
วท.บ. (ประมง) 

คงเดิม 

๒ ดร.ดุจฤดี   
ปานพรหมมินทร์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
วท.ม.(เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร) 
วท.บ. (ประมง) 

 
คงเดิม 

๓ ดร.รุ่งกานต์  กล้าหาญ* ปร.ด. (เพาะเล้ียงสัตว์น้ า) 
วท.ม. (เพาะเล้ียงสัตว์น้ า) 
วท.บ. (ประมง) 

นายเกรียงไกร  สีตะพันธ์ุ วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (การประมง) 

ดร.รุ่งกานต์   
กล้าหาญ ลาออก 

๔ นางศิริลักษณ์  วลัญช์เพียร* วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

คงเดิม 

๕ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล Ph.D. (Aquatic Environmental Science) 
M.S. (Agriculture) 
วท.บ. (การประมง) 

ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล* 
 

เปล่ียนเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๔๑- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต       
สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.รุ่งกานต์  กล้าหาญ 
เป็น นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ์ เนื่องจาก ดร.รุ่งกานต์  กล้าหาญ ลาออก และ และ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 
เปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.นุจิรา  ทาตัน 
เป็น นายขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ เนื่องจาก ดร.นุจิรา ทาตัน ลาศึกษาต่อ 

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

๑ ดร.นุจิรา ทาตัน* วท.ด. (ชีววิทยา)                  
วท.ม. (ชีววิทยา)                                      
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ดร.ขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ* วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ดร.นุจิรา ทาตัน 
ลาศึกษาต่อ 

๒ ดร.รวิสรา ร่ืนไวย์* 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)                                        
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

 
คงเดิม 

๓ ดร.วนิดา แซ่จึง*              Ph.D. (Engineering) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)                    
วท.บ. (สัตววิทยา) 

คงเดิม 

๔ ดร.สมศักด์ิ ธรรมวงษ์ วท.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

คงเดิม 

๕ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ วท.ด. (ชีววิทยาทางการแพทย์ ) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)                                                 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

คงเดิม 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๔๒- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕           
จาก ดร.นุจิรา  ทาตัน เป็น นายขรรค์ชัย  ด้ันเมฆ เนื่องจาก ดร.นุจิรา ทาตัน ลาศึกษาต่อ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ เป็น ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง 
เนื่องจาก ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

เดิม ใหม่ หมายเหตุ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

๑ ดร.บุญร่วม  คิดค้า* วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

 
คงเดิม 

๒ ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม* ปร.ด. (การปรับปรุงพันธ์ุพืช) 

วท.ม. (พืชไร่) 
วท.บ. (พืชไร่) 

 
คงเดิม 

๓ ดร.ปาณิสรา   
ป่ินขันธยงค์ 

Ph.D. (Forest Science) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

 
คงเดิม 

๔ ดร.พนิตนาฎ  
อู่พุฒินันท์ 

วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต์) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
 

ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง Ph.D. (Horticulture) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์  
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

๕ ดร.ไวพจน์  กันจู ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
วท.ม. (พันธุศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

 
คงเดิม 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 
 



-๔๓- 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต      
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 
เป็น ดร.สุกัลยา  ภู่ทอง เนื่องจาก ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒.๗ เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ เป็น ดร.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง เนื่องจาก         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

๒. จาก นางสาวจุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ เป็น ดร.สรชัย  ค าแสน เนื่องจาก นางสาวจุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ ลาศึกษาต่อ 
๓. จาก ดร.นราธิป  สงมี เป็น ดร.คงเดช  สวาสด์ิพันธ์ เนื่องจาก ดร.นราธิป  สงมี ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
๔. จาก ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ เป็น ดร.บุณฑริกา  เทพสุคนธ์ เนื่องจาก ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ    

ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
เดิม ใหม่ หมายเหตุ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อนุรักษ์  
ประสาทเขตร์การ* 

วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ดร.อารักษ์  กล่ินบ ารุง* วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ 
ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 

๒ นางสาวจุฑารัตน์  
ก๋าวินจันทร์ 

วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

ดร.สรชัย  ค าแสน วท.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

นางสาวจุฑารัตน์  
ก๋าวินจันทร์ 
ลาศึกษาต่อ 

๓ ดร.นราธิป สงมี วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ดร.คงเดช  สวาสด์ิพันธ์ วท.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

ดร.นราธิป  สงมี ไปเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอ่ืน 

๔ ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี* วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม 

๕ ดร.สิริกมล   
แสงมีอานุภาพ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ วท.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ    
ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอ่ืน 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๔๔- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนมัุติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต      
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ เป็น ดร.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง เนื่องจาก         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
๑.๒ จาก นางสาวจุฑารัตน์  ก๋าวินจันทร์ เป็น ดร.สรชัย  ค าแสน เนื่องจาก นางสาวจุฑารัตน์  ก๋าวินจนัทร์ 

ลาศึกษาต่อ 
๑.๓ จาก ดร.นราธิป  สงมี เป็น ดร.คงเดช  สวาสด์ิพันธ์ เนื่องจาก ดร.นราธิป  สงมี ไปเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
๑.๔ จาก ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ เป็น ดร.บุณฑริกา  เทพสุคนธ์ เนื่องจาก ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ    

ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน 
 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๒๓๔๒๖๑ พันธุศาสตร์ทั่วไป ๒(๒-๐-๔) และรายวิชา ๔๒๑๓๕๒ ชีวสถิติพ้ืนฐาน ๑(๑-๐-๒)   
จากชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๒. ย้ายรายวิชาเลือกเสรี จ านวน ๓ หน่วยกิต จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น  
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่    
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปรับแผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๔๕- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑.๑ ย้ายรายวิชา ๒๓๔๒๖๑ พันธุศาสตร์ทั่วไป ๒(๒-๐-๔) และรายวิชา ๔๒๑๓๕๒ ชีวสถิติพ้ืนฐาน 
๑(๑-๐-๒) จากชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น 

๑.๒ ย้ายรายวิชาเลือกเสรี จ านวน ๓ หน่วยกิต จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ไปชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาต้น 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๔ ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณี นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้ส่งรายงานผลการศึกษา
ล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๔ ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น 

  คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จึ งขออนุ มั ติการส่ งผลการศึกษาล่ าช้ า กรณี                  
นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา... 
 
 



-๔๖- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่ งผลการศึกษาล่ าช้ า กรณี  นายรัตนะ  ตาแปง                 

และนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๔ ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซ่ึงเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของนายรัตนะ  ตาแปง และเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 
นายศราวุธ  จันทรข า  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายรัตนะ  ตาแปง และนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๔ ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายรัตนะ  ตาแปง          
เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก และลงโทษภาคทัณฑ์ นายศราวุธ  จันทรข า 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนิสิต

ระดับปริญญาโท แผน ข (ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันที่        
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗            
ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) จากเดิม ก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุ มัติขยายระยะเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗        
ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) จากเดิม ก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 
 



-๔๗- 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (ส าหรับนิสิต         
ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) จากเดิม ก าหนดวันส าเร็จการศึกษา เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น วันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า) จากเดิม ก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็น วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าส่ัง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน       
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกปีงบประมาณ ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีก าหนดการด าเนินงาน คือ 

- ผู้บริหารจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ประเมินประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      
การด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๔๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกปีงบประมาณ ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีก าหนดการด าเนินงาน คือ 

- ผู้บริหารจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ประเมินประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘        
และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดี       
และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 

 
 



-๔๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
วิชาการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกปีงบประมาณ ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีก าหนดการด าเนินงาน คือ 

- ผู้บริหารจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ประเมินประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตาม           
และประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหั วหน้าส่วนงานวิ ชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ      
และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐... 
 
 



-๕๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง 
เรื่ อง ก าหนดหลักเกณ ฑ์  วิ ธีการ และขั้ นตอนการติดตามและประเมิ นผล                   
การด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และ (ร่าง) ค าส่ังมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกปีงบประมาณ ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้อ านวยการกอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีก าหนดการด าเนินงาน คือ 

- ผู้บริหารจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ประเมินประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน           
ของผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้อ านวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑... 
 
 



-๕๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๑ เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์คณบดีเลือกผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ นผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกองฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทุกปีงบประมาณ ในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และการประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จะต้องมีผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้ 

  รายนามคณบดีที่เคยเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
มีรายนาม ดังนี้ 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
- - ๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ ๑. รศ.รัตนา  อัตตปัญโญ (๑ ท่าน) 

   
   รายนามคณบดีที่เคยเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง มีรายนาม ดังนี้ 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
๑. รศ. รัตนา  อัตตปัญโญ 
๒. ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ 

 

๑. รศ. ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
๒. รศ.ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ 
๓. นายเทิดศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 

๑. รศ. ปรียานันท์  แสนโภชน์ 
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
๓. รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 

๑. รศ.ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ 
๒. รศ.ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ 
๓. รศ.พูลพงษ์  งามเกษม 

(๓ ท่าน) 

   กองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์คณบดีเลือกผู้แทนเพ่ือเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของผู้อ านวยการกองฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ขอความอนุเคราะห์คณบดีเลือกผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฯ                 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกองฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกองฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑.๑ กรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี            

ซ่ึงเลือกกันเอง จ านวน ๑ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก 
๑.๒ กรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกอง ซ่ึงเลือกกันเอง จ านวน   

๓ ท่าน คือ 
๑) รองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ 
๒) รองศาสตราจารย์รัตนา   อัตตปัญโญ 
๓) รองศาสตราจารย์พรรณยุพา   นพรัก 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๒... 
 
 



-๕๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๒ เรื่อง ขอเสนอรายชื่ อผู้บริหารท่ีเข้าข่ ายต้องเข้ารั บการประเมิน และรายชื่อผู้บริหาร         
ท่ีควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดว่าในช่วงปีงบประมาณปีใด หากผู้บริหารด ารงต าแหน่งน้อยกว่า ๖ เดือน จะไม่ท าการ
ประเมินก็ได้  หรือจะท าการประเมินเพ่ือประโยชน์ให้ ทราบสถานการณ์พัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ได้ข้อมูล           
ที่จะเป็นประโยชน์ก็ได้ ในกรณีดังกล่าว ตามวรรคนี้อาจยกเว้นหรือปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ก็ได้ และข้อ ๙ เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณซ่ึงเป็นช่วงของการประเมินให้อธิการบดีเสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่าย
ต้องเข้ารับการประเมินผลตามข้อบังคับนี้  รวมทั้งรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่การประเมินผล ทั้งนี้   
ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมิน 
และรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. เห็นสมควรเสนอชื่อผู้ประเมินเข้ารับการประเมิน จ านวน ๕๑ ราย 
๒. เห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้บริหารเพ่ือยกเว้นเข้ารับการประเมิน จ านวน ๑ ราย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมิน และรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑. เห็นสมควรเสนอชื่อผู้ประเมินเข้ารับการประเมิน จ านวน ๕๑ ราย 
๒. เห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้บริหารเพ่ือยกเว้นเข้ารับการประเมิน จ านวน ๑ ราย 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายชื่อผู้บริหารที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการประเมิน และรายชื่อผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องประเมินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นสมควรเสนอชื่อผู้ประเมินเข้ารับการประเมิน จ านวน ๕๑ ราย 
๑.๒ เห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้บริหารเพ่ือยกเว้นเข้ารับการประเมิน จ านวน ๑ ราย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๓... 
 

 



-๕๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมิ นคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ากรอบเวลาการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

กิจกรรม กรอบเวลา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

๑. ระดับหลักสูตร 
- สกอ. ๑.๑ (สกอ.) จัดท าพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สอบทาน ภายในกรกฎาคม 

(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 
สอบทาน ภายใน ๓๐ กรกฎาคม 

(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

- SAR : AUN QA (ภาคภาษาไทย) จัดท าพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สอบทาน ภายในกรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

สอบทาน ภายใน ๓๐ กรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

- UP – CUPT QA Database (UPCD) กรอกภายใน ๓๑ สิงหาคม กรอกภายใน ๓๐ กันยายน  

- มคอ. ๗ (สกอ.) ส่งรายงาน 
ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

(ภายใน ๓๑ สิงหาคม) 

ส่งรายงาน 
ภายใน ๔๕ วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

(ภายใน ๑๕ กันยายน) 

ส่งรายงาน 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

(ภายใน ๓๐ กันยายน) 

๒. ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

- SAR : OP + [๑๔+๘] indicators - จัดท าภายใน ๓๐ กันยายน จัดท าภายใน ๓๑ ตุลาคม 

- Common Data Set (CDS สกอ.) - กรอกภายใน ๓๐ กันยายน กรอกภายใน ๓๑ ตุลาคม 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ขอความเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๕๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ระดับหลักสูตร 

- สกอ. ๑.๑ (สกอ.) จัดท าพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สอบทาน ภายในกรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

สอบทาน ภายใน ๓๐ กรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

- SAR : AUN QA (ภาคภาษาไทย) จัดท าพฤษภาคม – ต้นกรกฎาคม สอบทาน ภายในกรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

สอบทาน ภายใน ๓๐ กรกฎาคม 
(ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 

- UP – CUPT QA Database (UPCD) กรอกภายใน ๓๑ สิงหาคม กรอกภายใน ๓๐ กันยายน  
- มคอ. ๗ (สกอ.) ส่งรายงาน 

ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
(ภายใน ๓๑ สิงหาคม) 

ส่งรายงาน 
ภายใน ๔๕ วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

(ภายใน ๑๕ กันยายน) 

ส่งรายงาน 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

(ภายใน ๓๐ กันยายน) 
๒. ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

- SAR : OP + [๑๔+๘] indicators - จัดท าภายใน ๓๐ กันยายน จัดท าภายใน ๓๑ ตุลาคม 
- Common Data Set (CDS สกอ.) - กรอกภายใน ๓๐ กันยายน กรอกภายใน ๓๑ ตุลาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๔ เรื่อง ขอหารือประเด็นการทบทวนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. เพ่ือรองรับ
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปแล้ว ทั้งนี้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าระบบการประเมินคุณภาพ CUPT QA มาใช้
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือประเด็นการทบทวนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าเห็นควรมีการพิจารณาทบทวนหรือไม่ และถ้ามีการทบทวนจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องการน า
ระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ดีตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อหารือประเด็นการทบทวนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าเห็นควรมีการพิจารณาทบทวนหรือไม่ 
และถ้ามีการทบทวนจะด าเนินการอย่างไร ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 
พร้อมส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๕... 
 

 



-๕๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมู ล
และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในเขตภาคเหนือ “QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
ในเขตภาคเหนือ “QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูลการประกันคุณภาพ และเพ่ือให้บริการ
แก่สถานศึกษาในเขตภาคเหนือได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว้ส าหรับจัดการข้อมูลประกันคุณภาพ 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา         
ในเขตภาคเหนือ “QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมั ติ 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนื อ “QABI” ระหว่ างมหาวิทยาลั ยพะเยา                     
และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนา
ระบบคลั งข้อ มูลและระบบการวิ เคราะห์ข้ อมูลอัจฉริ ยะส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                    
ในเขตภาคเหนือ “QABI” ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๖ เรื่อง ปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘     
เม่ือวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา           
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา           
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
ปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ต่อไป  

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๗... 
 
 



-๕๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์ 
AUN - QA 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘     
เม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรับการประเมิน      
ตามเกณฑ์ AUN-QA และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรับการประเมิน      
ตามเกณฑ์ AUN-QA รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรับการประเมิน
ตามเกณฑ์ AUN - QA 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๘ เรื่อง การติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียง รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่   
๖/๒๕๕๘ เม่ือวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย และมอบให้หน่วยบริหารความเสี่ยง น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุ การ จึงขอเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง  รอบ ๙ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๙... 
 

 



-๕๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๙ เรื่อง การติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียง ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่   
๖/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ปรับแก้ไขสรุปรายงานการติดตามระบบ       
เฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๕๘) และมอบให้หน่วยบริหารความเสี่ยง น าเสนอต่อ       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๑. รายงานการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๕๘) 
๒. รายงานหน่วยงานที่น าส่งการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๕๘) และรายงานหน่วยงานที่ค้างส่ง 
๓. รายงานหน่วยงานที่น าส่งการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน งบประมาณ ๒๕๕๘ 

และรายงานหน่วยงานที่ค้างส่ง  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด พิจารณา   
การติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. รายงานการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๕๘) 
๒. รายงานหน่วยงานที่น าส่งการติดตามระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๕๘) และรายงานหน่วยงานที่ค้างส่ง 
๓. รายงานหน่วยงานที่น าส่งการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน งบประมาณ ๒๕๕๘ 

และรายงานหน่วยงานที่ค้างส่ง 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๐ เรื่อง การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้ บัณฑิต ท่ีมี ต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าการติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
ที่ มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย                
และการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 

   กองแผนงาน จึ งขอเสนอพิจารณาการติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่ มี ต่อบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด พิจารณา  
การติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต           
ที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒๑... 

 
 



-๕๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๑ เรื่อง ขอหารือการใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘     
เม่ือวันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทีป่ระชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา น าข้อหารือการใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียน   
เพ่ือจัดกิจกรรม เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือหารือและพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอหารือการใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม 
เนื่องจากกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วมีคณะ/วิทยาลัย ขอใช้หอประชุมพญาง าเมือง ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยการศึกษา ขอใช้หอประชุมพญาง าเมือง เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จักทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะ/วิทยาลัย โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่           
๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  

๒. คณะแพทยศาสตร์ ขอใช้หอประชุมพญาง าเมือง เพ่ือจัดการประชุมเชียร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๓. คณะศิลปศาสตร์ ขอใช้ห้องเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จักทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ   

ที่เก่ียวข้องกับคณะ/วิทยาลัย โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต      
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด พิจารณา    
ข้อหารือการใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุญาตให้ใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนเท่านั้น 
๒. ไม่อนุญาตให้ใช้หอประชุมพญาง าเมืองและห้องเรียนในการจัดกิจกรรมเชียร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๒ เรื่อง ผลกระทบจากการเล่ือนเปิด – ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา 
พิจารณาผลกระทบข้อดี ข้อเสีย และข้อเสนอแนะจากการเลื่อนเปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ตามหนังสือที่ ทปอ. ๕๘/ว ๐๑๖๓    
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผลการะทบจากการเลื่ อนเปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน         
ซ่ึงกองบริการการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลให้กับกองบริการการศึกษา ภายในวันที่           
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาผลกระทบจากการเลื่อนเปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 

 



-๕๙- 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด พิจารณา   
ผลกระทบจากการเลื่อนเปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้เปิด – ปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
จัดท าหนังสือชี้แจงไปยังฝ่ายเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีก่องกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ประสานงานและดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้การจัดกิจกรรม     
รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งร่างกาย
และจิตใจ ไม่ด่ืมสุรา และเสพของมึนเมาทุกชนิด ไม่กระทบการเรียน และห้ามจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมประชุมเชียร์  ในระหว่างวันที่      
๑๓ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ยกเว้นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใช้เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด พิจารณา    
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพ่ือจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ในระหว่างวัน ๑๓ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
ยกเว้นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใช้เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุญาตให้ใช้ห้องเรียนในการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ

จ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้จัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น            
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว 

   ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 
 



-๖๐- 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ วมีมติเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษานิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ รายงานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. ๑) รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ สาขา ประกอบด้วย 
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓ สาขา และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓ สาขา เพ่ือประโยชน์          
ในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม
และการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ รายงานการศึกษาระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการการควบคุม ก ากับดูแล การใช้พ้ืนที่ประกอบการ ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้ทราบถึงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ รายงานผลการทดสอบก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้  กองบริการ
การศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการทดสอบดังกล่าว กับระดับการทดสอบ IELTS 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงก าหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จาก ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็น ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๖ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรชมเชยส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือมอบให้แก่ นางสาวนิภาภรณ์  ลาภเสถียร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีงามให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๗ แนวปฏิบัติการจัดการกองทุนเพ่ือการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย... 
 
 



-๖๑- 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ รายงานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปรับใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ รายงานร่างคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
(ร่างฉบับที่ ๓) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว
เพ่ิมเติมได้ที่ http://hec.up.ac.th/qa/ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ รายงานแบบฟอร์ม Checklist เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
(โครงร่างองค์กร) เพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิ งปฏิ บัติการ เรื่อง “เกณฑ์ คุณภาพการศึกษา             
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอีสติน ตัน 
จังหวัดเชียงใหม่” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ รายงานสรุปตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ กลุ่มเอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ของหน่วยงานระดับคณะ โดยมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนจ านวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ 
โดยได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจและท าการส ารวจข้อมูลตัวบ่งชี้ ดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดจนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินงาน และเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน
ผู้บริหารต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๕ แจ้งการน าระบบ CUPT QA ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เป็นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับมหาวิทยาลั ยพะเยา ต้ังแต่ปี การศึกษา ๒๕๕๗ และได้ด าเนิ นการเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการน าระบบ
การประกันคุณภาพ CUPT QA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๖ แจ้งการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประเมินมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
เรื่องการประชุมสัมมนาระบบ AUN QA เม่ือวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และกิจกรรมการให้ความรู้         
เรื่องเกณฑ์การประเมิน CUPT QA เม่ือวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน
ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ CUPT QA ของ ทปอ. 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จาก จ านวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
เป็น จ านวน ๑๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

๖.๒.๒.๘ รายงานการจัดสรรทุน... 
 
 



-๖๒- 
 

๖.๒.๒.๘ รายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
จ านวน ๓๓๙ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๗,๓๐๓,๕๔๕ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามพัน
ห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ภายหลังการขยายเวลาในการด าเนินการของหน่วยบ่มเพาะฯ ใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจัดต้ังประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ตามดัชนีชี้วัดที่ก าหนด และให้ด าเนินการ
ภายใต้เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และ สกอ. จะด าเนินการโอนงบประมาณสนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๑๐ ก าหนดการจัดโครงการทิศทางการพัฒนาของเกษตร ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องภูกามยาว ๑ 
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 

๖.๒.๒.๑๑ ก าหนดจัดประชุม PQK Forum ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๒.๒.๑๒ ก าหนดการรายงานความก้าวหน้า ๑ คณะ ๑ โมเดล ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๖.๒.๒.๑๓ ก าหนดการจัดนิทรรศการโครงการนิสิต ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘    
๖.๒.๒.๑๔ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ (Phayao Research Conference) 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมงาน
และดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.prc.up.ac.th 

 

๖.๒.๓ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งการขออนุญาตเข้าวัดความดันโลหิตให้กับบุคลากภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ ของทุกเดือน ตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง ด้วย “ปิงปองจราจร ๗ สี” เพ่ือเฝ้าระวังความชุก อุบัติการณ์ ความรุนแรง และเฝ้าระวัง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในบุคลากรและเป็นการควบคุมและลดระดับความรุนแรงของโรคได้ 

 

๖.๒.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ ขอเชิญบุคลากรสายบริการ เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R๒R) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา บุคลากร 
และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและ
ฝึกอบรม เบอร์ติดต่อภายใน ๑๐๔๓ 

๖.๒.๔.๒ ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอิมพิเรียลโกลเด้นไทรแองเก้ิล รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และภารกิจหลกั 
นโยบาย และการบริหาร รวมถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๖๓- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


