
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

********************** 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน 
๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข) แทน 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๒๐. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๑. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๖. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยาก ี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๘. นายช านาญ  แสงแกว้... 
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๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ หัวหน้างานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๕. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒ ท่าน คือ 

ดร.ส าราญ  ทองแพง (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) และ ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์) 
๓. การด าเนินการกรณีผิดสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๓.๑ กรณีมหาวิทยาลัยฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ จ านวน ๒ ราย 
- รายที่ ๑ สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ฟ้องให้ชดใช้เงินจ านวน 

๑๓,๕๗๙,๑๐๘.๐๗ บาท ศาลพิพากษาให้ใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย จ านวน ๙,๖๘๕,๐๐๖.๙๙ บาท 
(ศาลลดเบี้ยปรับ) คดีอยู่ระหว่างผู้รับทุนอุทธรณ์ 

- รายที่ ๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ฟ้องให้ชดใช้จ านวน ๒๗,๐๑๕,๘๓๓.๒๕ บาท ศาลพิพากษา         
ให้ใช้เงินคืนมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๖,๕๐๙,๗๘๗.๖๔๔ บาท (ศาลลดเบี้ยปรับ) คดีอยู่ระหว่าง
ผู้รับทุนอุทธรณ์ 

๓.๒ กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ท าสัญญารับสภาพหนี้และผ่อนช าระ จ านวน ๕ ราย 
- รายที่ ๑ สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น 

๒,๐๐๔,๔๘๔.๒๓ บาท โดยวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วางเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ 
๑,๙๐๔,๔๘๔.๒๓ ผ่อนเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๑๑ เดือน ทั้งนี้งวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
วางบางส่วนจ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจ านวน ๙๕๓,๖๘๙.๕๕ บาท ผ่อนช าระเดือนละ 
๒๔,๐๐๐ บาท รวม ๔๗ งวด (ช าระเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 

 
 
 

- รายที ่๒... 
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- รายที่ ๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น ๔๔๑,๒๘๓.๗๕ บาท 
โดยวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ วางเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผ่อนช าระเดือนละ ๘,๔๐๐ บาท 
รวม ๔๗ เดือน (ช าระเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)  

- รายที่ ๓ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท โดยวางเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
และท าสัญญารับสภาพหนี้ผ่อนช าระ ๖๐,๐๐๐ บาท ช าระเดือนละ ๒,๘๐๐ บาท รวม ๒๓ เดือน 
(ช าระเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

- รายที่ ๔ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น 
๔๑๔,๗๙๖.๑๗ บาท โดยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ น าเงินมาชดใช้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๑๗ บาท 
ส่วนที่เหลือผ่อนช าระเดือนละ ๙,๘๓๐ บาท เป็นเวลา ๓๖ เดือน (ช าระงวดสุดท้ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 

- รายที่ ๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น ๘,๕๗๗,๒๓๐.๔๖ บาท โดยวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ น าเงินมาชดใช้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผ่อนช าระเดือนละ 
๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐๖ เดือน (ช าระงวดสุดท้ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑)      

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้รับทุนขอกลับเข้ามาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา 
และอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 

๓.๓ กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา จ านวน ๑ ราย 
- รายที่ ๑ สังกัดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติงาน 

๘ ปี ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยชดใช้เงินเดือนที่ได้รับ ๑,๐๖๐,๖๕๒ บาท 
ทั้งนี้ผู้รับทุนขอทบทวนระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญา จาก ๘ ปี ๔ วัน เป็น ๖ ปี ๒ วัน 

หมายเหตุ : ได้น าเสนอมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีเป็นผู้ค านวณระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าว
จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน  

๓.๔ กรณีขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย 
- รายที่ ๑ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และอยู่ระหว่างด าเนินการค านวณเงินทุนที่ต้องช าระคืนกรณีผิดสัญญารับทุน 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงถนนบริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงคณะเภสัชศาสตร์ 

ตามโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และถนนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
๕. ก าหนดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยาของส านักงบประมาณ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๖. ในอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงเส้นทางสัญจรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจร เนื่องจากเป็นทางหลวงสายหลักและเป็นเส้นทางสัญจร
ทางธุรกิจในอนาคต 

๗. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ก ากับดูแลอัตราการ Drop Out ของนิสิตภายในคณะ/วิทยาลัยต่อไป 
๘. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย จากเดิม บริษัท สยามเซาท์ไชน่า ลอจิสติกส์ จ ากัด 

เป็น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) และ บริษัทพนักงานท าความสะอาด 
จากเดิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญรัตนมณี เป็น บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารจัดการของพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานท าความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ ขอให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวได้ 

 
 
 

๙. คณะพยาบาลศาสตร์... 
 
 



-๕- 
 

๙. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
โดยผู้สนใจสามารถติดต่อรับสมัครได้ที ่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๖-๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๗๐ – ๑๐๗๓  

๑๐. มอบกองบริการการศึกษา ประสานและหารือการทบทวนแนวปฏิบัติการก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง 
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และคณบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๖ (๑๓/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๖ (๑๓/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๖ (๑๓/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘                       
เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบกองบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง
อาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา         
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ และมอบกองบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์            
ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม จ านวน ๓ หลักสูตร และมอบกองบริการการศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือให้การขอใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม ประจ าปี ๒๕๕๘  
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา 
หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ 
เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
๑.๑ หน้าที่ ๑ หัวข้อ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ่านต ารา
ผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๒ ปรับข้อความ 
จาก คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ หรือเอกสารค าสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
เป็น คณะอนุกรรมการอ่านต าราผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
๑.๓ หน้าที่ ๔ ข้อ ๙.๑ ข้อ ๙.๒ และข้อ ๙.๓  

จาก ๙.๑ จ านวน ๑ – ๙๙ หน้า ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเล่ม 
 ๙.๒ จ านวน ๑๐๐ – ๑๙๙ หน้า ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อเล่ม 
 ๙.๓ จ านวนตั้งแต่ ๒๐๐ หน้าขึ้นไป ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อเล่ม 
เป็น ๙.๑ จ านวน ๑ – ๙๙ หน้า ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 
 ๙.๒ จ านวน ๑๐๐ – ๑๙๙ หน้า ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 
 ๙.๓ จ านวนตั้งแต่ ๒๐๐ หน้าขึ้นไป ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อเล่มต่อคน 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอ่านต ารา
ผลงานวิชาการ และผู้เขียนต ารา หนังสือ เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ของคณะ/วิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๐๕๕๓๑ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร         

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๕๕๓๑ 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวศศิธร ดีจ้อย  รหัสนิสิต ๕๔๑๔๑๔๓๒  จากเดิม A  แก้ไขเป็น B  
๒. นางสาวอารียา แสงทอง  รหัสนิสิต ๕๔๑๔๒๓๓๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร      
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๕๕๓๑ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก         
ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๕๕๓๑ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวศศิธร ดีจ้อย  รหัสนิสิต ๕๔๑๔๑๔๓๒  จากเดิม A  แก้ไขเป็น B  
๑.๒ นางสาวอารียา แสงทอง  รหัสนิสิต ๕๔๑๔๒๓๓๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น A 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๘๓๔๒๒ วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณี                            
ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด           
ในรายวิชา ๒๘๓๔๒๒ วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. อาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผลการศึกษาดังกล่าว มายังกองบริการการศึกษา 
ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ วันสุดท้ายของการขอแก้ไข
อักษร I คือ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ท าให้นิสิตจ านวน ๑ ราย ดังกล่าว ได้รับผลการศึกษาเป็น F 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔.๗ 

๒. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ     
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๘๓๔๒๒ วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าภาคการศึกษาต้น    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว โดยที่คณะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดและส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อไป  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส่งผลการศึกษาล่าช้า 
ในรายวิชา ๒๘๓๔๒๒ วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ว่ากล่าวตักเตือน ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้คณะทันตแพทยศาสตร์ พิจารณาและปรับแก้ไขการเปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับ        
แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหากด าเนินการแล้วเสร็จให้เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อรายวิชา ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ 
จาก ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ Oral Surgery I ๑(๑-๐-๒) 
เป็น ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก Oral Surgery ๑(๑-๐-๒) 

๒. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 
๒.๑ รายวิชา ๔๒๑๓๑๔ ชีววิทยาช่องปาก ๑ ๒(๒-๐-๔) 
 ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๔ 
๒.๒ รายวิชา ๔๒๑๔๑๖ ชีววิทยาช่องปาก ๒ ๒(๒-๐-๔) 
 ชั้นปีที่ ๔ ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๕ 
๒.๓ รายวิชา ๔๒๑๔๕๑ วิจัยทางทันตกรรม ๑ ๒(๑-๓-๒) 
 ชั้นปีที่ ๔ ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๕ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อรายวิชา ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ 
จาก ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ Oral Surgery I ๑(๑-๐-๒) 
เป็น ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก Oral Surgery ๑(๑-๐-๒) 

๒. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 
๒.๑ รายวิชา ๔๒๑๓๒๔ ชีววิทยาช่องปาก ๑ ๒(๒-๐-๔) 
 ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๔ 
๒.๒ รายวิชา ๔๒๑๔๑๖ ชีววิทยาช่องปาก ๒ ๒(๒-๐-๔) 
 ชั้นปีที่ ๔ ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๕ 
๒.๓ รายวิชา ๔๒๑๔๕๑ วิจัยทางทันตกรรม ๑ ๒(๑-๓-๒) 
  ชั้นปีที่ ๔ ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๕ 

 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๒- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อรายวิชา ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ 

จาก ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ Oral Surgery I ๑(๑-๐-๒) 
เป็น ๔๒๑๓๒๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก Oral Surgery ๑(๑-๐-๒) 

๑.๒ เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา 
๑.๒.๑ รายวิชา ๔๒๑๓๒๔ ชีววิทยาช่องปาก ๑ ๒(๒-๐-๔) 
 ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๔ 
๑.๒.๒ รายวิชา ๔๒๑๔๑๖ ชีววิทยาช่องปาก ๒ ๒(๒-๐-๔) 
 ชั้นปีที่ ๔ ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๕ 
๑.๒.๓ รายวิชา ๔๒๑๔๕๑ วิจัยทางทันตกรรม ๑ ๒(๑-๓-๒) 
 ชั้นปีที่ ๔ ย้ายไปศึกษาในชั้นปีที่ ๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘      
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก  จ านวน ๙ คน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต จ านวน ๘ คน 
๓. ดร.สันติ  บูรณะชาติ    จ านวน ๙ ๒/๓ คน 
๔. ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง    จ านวน ๖ ๒/๓ คน 
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา            

พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์        
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกินเกณฑ ์ต่อไป 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๓- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกินเกณฑ์ ดังนี้ 
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก จ านวน ๙ คน 
๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต จ านวน ๘ คน 
๑.๓ ดร.สันติ  บูรณะชาติ จ านวน ๙ ๒/๓ คน 
๑.๔ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง จ านวน ๖ ๒/๓ คน 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร                       
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.  ๒๕๕๕          
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา         
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕... 

 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๒ ฉบับ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                   
๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                   
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔... 

 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                   
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
ในธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา     
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง 

การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ         
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา             
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่        
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 

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


-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง สภาเภสัชกรรม แจ้งผลการหารือการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาเภสัชบ าบัด 

สรุปเรื่อง 
  สภาเภสัชกรรม แจ้งผลการหารือการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด โดยตามมติ         
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการเทียบเท่าคุณวุฒิ ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด และสอบผ่านการสอบเพ่ือให้ได้วุฒิบัตร/อนุมัตินั้นที่แสดงว่า
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิดังกล่าว สามารถท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ โดยพิจารณา
จากหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด ตามประกาศ
สภาเภสัชกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานการประชุมมอบนโยบายและแนวการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานการประชุมมอบนโยบายและแนวการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัด   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 
 
 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง การยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวน ๑ โครงการ 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๑ โครงการ กรณี ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
จากโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ของนายวราวุฒิ  โล๊ะสุข เป็นเงินจ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘    
ซึ่งออกเช็คในนาม นายไวพจน์  กันจู อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้กับนิสิตผู้รับทุนฯ         
ตามระเบียบที่ระบุไว้ในสัญญาทุนฯ ตามสัญญาเลขที่ TGIST ๐๑-๕๗-๐๐๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีระยะเวลา
รับทุนระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้รับทุนและหัวหน้าโครงการ “โครงการเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ระยะที่ ๒” 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้รับทุนและหัวหน้าโครงการ “โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ระยะที่ ๒” ดังนี้ 

๑. ให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ “โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ 
ระยะที่ ๒” โดยมี ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา    
เชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ ตามสัญญาเลขที่ RDG58A0011  
จาก ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา เป็น ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒. ให้ ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ปิดบัญชีธนาคารของโครงการดังกล่าว และส่งมอบเงินงบประมาณทั้งหมด
ให้กับ ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ เพ่ือเปิดบัญชีโครงการธนาคารของโครงการดังกล่าว ในนาม 
“RDG58A0011 – นางสาวประกอบศิริ  ภักดีพินิจ” 

๓. ส่งส าเนาบัญชีโครงการเดิมและบัญชีใหม่ ไปยัง สกว. เพ่ือใช้ประกอบการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
บัญชีโครงการ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ (The 35th Inter – University Conference) 
เรื่อง “Education Access and Excellence” 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ 
(The 35th Inter – University Conference) เรื่อง “Education Access and Excellence” ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘              
ณ ห้อง ๕๒๐๙ อาคารสัมมนา ๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการน าเสนอผลการศึกษา 
ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้น าเสนอ Country Report       
ในนามประเทศไทย เพ่ือน าเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาคของ ASAIHL 2015 ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ Bright University, Siem Reap City, ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ขอความกรุณามหาวิทยาลัยพะเยา ส่งรายชื่อบุคลากร      
เข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับกลับไปยังฝ่ายเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ทางโทรสาร ๐-๒๓๕๔-๓๗๓๐ ภายในวันที่      
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อนึ่ง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก 
สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี ้

๑. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ ในระหว่างงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบ่มเพาะความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และรายงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์      
แก่นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 

๒. การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักประดิษฐ์ที่ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะตามข้อ ๑ มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เพ่ือส่งเข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอผลงานสู่สาธารณชนในเวทีระดับชาติ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 

 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

 

 
 

 
 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง)  บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี ้

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

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

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๑... 
 

 



-๒๓- 
 

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

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๐ ขอหารือเกี่ยวกับการให้อักษร I และอักษร P 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการให้อักษร I และอักษร P ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เฉพาะรายวิชา 

๗๐๔๔๗๓ ศิลปนิพนธ์ และรายวิชา ๗๐๒๔๙๓ การศึกษาอิสระ ด้วยอักษร P ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

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

 
 

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

 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์         
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตอินุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการขออนุมัติทบทวน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ประชุม   
มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์
บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๓... 
 

 



-๒๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การให้ ทุ นสนั บสนุ นการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

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

ปฏิบัติของคณะ/วิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย  ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง             
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาการ          
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 
ตามหลั กสู ต รก ารศึ กษาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา และมอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชา           
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา เสนอต่ออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 
 

๔.๙ ขออนุมั ติ จั ดโครงการประชุมทาง
วิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และขอ
อนุมัติใช้สถานที ่

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติจัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และอนุมัติใช้สถานที่ เพื่อจัดโครงการ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี ้
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 ตามข้อเสนอของกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการปรับตาราง
การขอใช้ห้องเรียนเพื่อจัดโครงการประชุมทางวิชาการพะเยา
วิจัย ครั้งที่  ๕ ตามข้อเสนอของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๖.๑.๔ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

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

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๕... 
 

 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๕ (๑๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา           

ว่าด้ วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติ งาน          
ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน                    

ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ปรับแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว   

กรณีการจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ และค่าชดเชยที่มหาวิทยาลัยพึงจะได้รับต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีการจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์ 
และค่าชดเชยที่มหาวิทยาลัยพึงจะได้รับต่อไป 
 

๔.๓ (ร่ าง) บันทึกความตกลงร่ วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ
สโมสรโรตารีพะเยา ภาค ๓๓๖๐ ประเทศ
ไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung 
Shing ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ

สโมสรโรตารีพะเยา ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing 
ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน 

๒. มอบงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ 
(ร่าง) บันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสโมสรโรตารีพะเยา ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสร
โรตารี Chungli Chung Shing ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

๔.๔ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
ทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า (ร่าง) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๖ ขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโรงเรือน
ศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ 
ภายในพื้นที่ของสถานีวิจัยทดสอบ
พันธุ์สัตว์พะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
และการผลิตสัตว์แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” 
โดยใช้งบประมาณจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. ภาคเหนือ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
 

คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ รับทราบมติที่ประชุม 
และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและ
บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และ         
การผลิตสัตว์แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง 
(พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” โดยใช้งบประมาณจากส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. ภาคเหนือ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน) 
 

๔.๗ ขออนุมัติ... 
 

 



-๒๖- 
 

๔.๗ ขออนุมัติ จัดตั้ งศูนย์วิชาการและ
ฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงาน 

ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้ งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

 

๑. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับทราบมติ             
ที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยาง
ภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์บริการวิชาการ
และฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิชาการ
และฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเลี้ยว 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 
๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี ้

๒.๑ หน้าที่ ๑ หัวข้อบันทึกข้อตกลง 
จาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 
เป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการน า (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลี้ยว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

๒.๒ ปรับข้อความ... 
 

 



-๒๗- 
 

๒.๒ ปรับข้อความ 
จาก ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร (ศูนย์ที่ ๒) 
เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้าการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร 

๓. มอบคณะเภสัชศาสตร์น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ
ต่อไป 

๖.๑.๘ คู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้ของนิสิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการคู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิต 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าคู่มือ
แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะ
ส าหรับถ่ายรูปยื่นส าเร็จการศึกษาและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะ
ส าหรับถ่ายรูปยื่นส าเร็จการศึกษา และสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือส าหรับสวมในพิธี           
รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะ
ส าหรับถ่ายรูปยื่นส าเร็จการศึกษา และสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะส าหรับถ่ายรูปยื่นส าเร็จการศึกษา และสั่งจองชุดครุย         
วิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะส าหรับถ่ายรูป

ยื่นส าเร็จการศึกษา และสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘         
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ         

การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
ฉบับที่ ๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมมีมติมอบคณะนิติศาสตร์ ด าเนินการแก้ไขการก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และด าเนินการจัดส่งให้กองบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนต่อไป       
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชา         
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๓ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท     
แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๓ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบ
ประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที ่๓  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้เรียนเชิญให้มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง    
ความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากร
ในสังกัดที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ช าระเงินคืนโดยการส ารวจข้อมูลการเป็นผู้กู้ยืม และด าเนินการหักเงินเดือนบุคลากร             
ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินน าส่งกองทุน นั้น 

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘           

ระดับมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่   
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ปรับแก้ไขรายงาน           
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย และมอบหน่วยบริหาร
ความเสี่ยง น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๓๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที ่๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่   
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ปรับแก้ไขสรุปรายงานการติดตาม
ระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) และมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา       
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง การติดตามหน่วยงานที่ส่งและค้างส่งงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่   
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหน่วยบริหารความเสี่ยง ติดตามหน่วยงานที่ไม่ได้รายงาน     
ผลด้านการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย นั้น 

   หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอเสนอพิจารณาการติดตามหน่วยงานที่ส่งและค้างส่งงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
(ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย) จ านวน ๔๒ หน่วยงาน ดังนี้ 

รายละเอียด จ านวนหน่วยงานที่ส่งแล้ว 
๑.  การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๔๒ หน่วยงาน 

๒.  การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๔            
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 

๔๒ หน่วยงาน 

๓.  รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓๖ หน่วยงาน 
๔.  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๓๘ หน่วยงาน 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๓๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การติดตามหน่วยงานที่ส่งและค้างส่งงานด้านการบริหารความเสี่ยง (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย) จ านวน ๔๒ หน่วยงาน ดังนี้ 
 

รายละเอียด จ านวนหน่วยงานที่ส่งแล้ว 
๑.  การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๔๒ หน่วยงาน 

๒.  การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๔            
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 

๔๒ หน่วยงาน 

๓.  รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓๖ หน่วยงาน 
๔.  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๓๘ หน่วยงาน 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ค้างส่งงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
ด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๒๔๓๕ เคมีเกี่ยวกับเซรามิก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่       
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๒๔๓๕ เคมีเกี่ยวกับเซรามิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๒๔๓๕ เคมีเกี่ยวกับเซรามิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ  
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๒๔๓๕ เคมีเกี่ยวกับเซรามิก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๒๔๓๕ เคมีเกี่ยวกับเซรามิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖.๒... 

 
 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๔๓๓๑ ทัศนศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๔๓๓๑ ทัศนศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ๓(๒-๒-๕) เป็น ๓(๓-๐-๖)          
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๔๓๓๑ ทัศนศาสตร์            
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๔๓๓๑ ทัศนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๔๓๓๑ ทัศนศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ๓(๒-๒-๕) เป็น ๓(๓-๐-๖) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         

การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. รายวิชาการศึกษาอิสระ จาก ๓๒๗๔๙๑ เป็น ๓๒๗๔๙๒ 
๒. รายวิชาการฝึกงาน  จาก ๓๒๗๔๙๒ เป็น ๓๒๗๔๙๑              
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. รายวิชาการศึกษาอิสระ จาก ๓๒๗๔๙๑ เป็น ๓๒๗๔๙๒ 
๒. รายวิชาการฝึกงาน  จาก ๓๒๗๔๙๒ เป็น ๓๒๗๔๙๑ 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 
 
 



-๓๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เวชกิจฉุกเฉิน เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔           
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน   
จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางจุฑามาศ  ผลมาก เป็น นางสาวบุษยารัตน์  ศิลปวิทยาทร เนื่องจาก                      
นางจุฑามาศ  ผลมาก ลาศึกษาต่อ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

เดิม ใหม่ 
ล าดับ ชื่อ – สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ชื่อ – สกลุ คุณวุฒิ/สาขาวิชา หมายเหต ุ

๑ นางชณิตา  ประดิษฐ์สถาพร* 
 

ส.ด. (พยาบาลสาธารณสุข) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม 

๒ นางจุฑามาศ  ผลมาก พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

 นางสาวบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

นางจุฑามาศ  ผลมาก (ลาศึกษาต่อ) 

๓ นางสาวพยาม  การดี 
 

พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม 

๔ นางสาวศิริพร  แสงศรีจันทร์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม 

๕ นางสาวอิชยา  มอญแสง* 
 

พย.ม. (การผดุงครรภ์ข้ันสูง) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม 

๖ นางสาวกันยา  นันต๊ะแก้ว * พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

คงเดิม 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กองบริการการศึกษา... 

 
 



-๓๔- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก นางจุฑามาศ  ผลมาก เป็น นางสาวบุษยารัตน์  ศิลปวิทยาทร เนื่องจาก                      
นางจุฑามาศ  ผลมาก ลาศึกษาต่อ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ก าหนด วัน เวลา ในการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

e-document ส าหรับผู้บริหาร 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และเพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการท างาน          
ด้านการรับ-ส่งเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร ผู้บริหารสามารถเข้าระบบตรวจสอบ หรือค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ด้วยตนเอง  

  กองกลาง จึงขอความอนุเคราะห์ก าหนด วัน เวลา ในการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document 
ส าหรับผู้บริหาร ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอเสนอพิจารณา
ช่วงเวลา ดังนี้ 

๑. วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๒. วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓. วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุเคราะห์ก าหนด วัน เวลา ในการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document ส าหรับผู้บริหาร โดยขอเสนอพิจารณา
ช่วงเวลา ดังนี้ 

๑. วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๒. วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓. วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการก าหนด วัน เวลา ในการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
e-document ส าหรับผู้บริหาร ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑... 
 
 



-๓๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้
จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘          
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรร
รายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้ศูนย์ภาษา 
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้จากการให้บริการ

แปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
แปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรรรายได้        
จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังนี้ 
๒.๑ หน้าที่ ๑ ข้อ ๔ เพ่ิมเติมข้อความ 

- เอกสารประเภทเนื้อหาทั่วไป หมายถึง การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
และการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

- เอกสารประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน หมายถึง บทคัดย่อ บทความวิชาการ บทความวิจัย 
สัญญา หรือเอกสารวิชาการประเภทต่าง ๆ 

 
 
 
 ๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๒... 

 
 



-๓๖- 
 

๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๒  
จาก หลังจากการหักค่าบริการแปลภาษาเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๘.๑ แล้ว 

ให้น ารายได้ส่วนที่เหลือมาคิดร้อยละ ๑๐๐ และให้จัดสรรรายได้ ดังนี้ 
เป็น ให้น ารายได้ส่วนที่เหลือจากข้อ ๘.๑ มาจัดสรร ดังนี้ 

๒.๓ เพ่ิมเติมข้อความ ข้อ ๙ “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามประกาศ หรือกรณีท่ีมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด” 

๓. มอบคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๒ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มเติม 

และรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาปลาย (AEC) รวมทั้งภาคการศึกษาฤดูร้อน/
ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๖๗๙ ราย ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕๐ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน ๓๒๘ ราย 
๓. ระดับปริญญาเอก จ านวน     ๑ ราย 

   และมีนิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐๐ ราย ซึ่งกองบริการการศึกษา 
ได้ตรวจสอบแล้ว นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๘๗ ราย 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน   ๑๒ ราย 
๓. ระดับปริญญาเอก จ านวน     ๑ ราย 

  เนื่องจากก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ก าหนดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาดังนี้ 

๑. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม จ านวน ๖๗๙ ราย 
๒. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐๐ ราย 

และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม จ านวน ๖๗๙ ราย 
๒. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐๐ ราย 

และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม จ านวน ๖๗๙ ราย ดังนี้ 

๑.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕๐ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน ๓๒๘ ราย 
๑.๓ ระดับปริญญาเอก จ านวน     ๑ ราย 

๒. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวน ๓๐๐ ราย และอนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ดังนี้ 
๒.๑ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๘๗ ราย 
๒.๒ ระดับปริญญาโท จ านวน   ๑๒ ราย 
๒.๓ ระดับปริญญาเอก จ านวน     ๑ ราย 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการเปิดหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘) จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๔... 
 
 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้ว 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้ว 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีวิเคราะห์ Selected Topics 
in Physical Chemistry เป็น รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีเชิงฟิสิกส์ Selected Topics in Physical Chemistry  
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

จาก  รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีวิเคราะห์ Selected Topics in Physical Chemistry  
เป็น  รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีเชิงฟิสิกส์ Selected Topics in Physical Chemistry 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๖... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๔๖๑๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางจุมพิตตรา  ธุระ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๑๑๑ การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวนุจเรศ สาลีแสง  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๗๒๕  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A  
๒. นางสาวภัทรานิล เทพวงค ์  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๔๙  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๓. นางสาวภัทราภรณ์ ไชยมะจักร  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๕๐  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B+ 
๔. นางสาวภัทราภรณ์ ปะละใจ  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๖๑  จากเดิม C  แก้ไขเป็น B 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิตตรา  ธุระ              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ เป็นการกระท า
ความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 
แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวนุจเรศ   สาลีแสง  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๗๒๕  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A  
๑.๒ นางสาวภัทรานิล เทพวงค ์ รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๔๙  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 
๑.๓ นางสาวภัทราภรณ์ ไชยมะจักร รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๕๐  จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาวภัทราภรณ์ ปะละใจ รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๖๑  จากเดิม C แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางจุมพิตตรา  ธุระ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด 
ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๗... 
 
 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๑. ย้ายจากวิชา ๑๐๐๗๐๒ กฎหมายอาญาขั้นสูง ๓(๒-๒-๕) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น ไป ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาปลาย 

๒. ย้ายจากวิชา ๑๐๐๗๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย ๑(๑-๐-๒) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย   
ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น   

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัตปิรับแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก 
แบบ ก ๒ และแผน ข ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๐๐๗๐๒ กฎหมายอาญาขั้นสูง ๓(๒-๒-๕) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น          

ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๐๐๗๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย ๑(๑-๐-๒) ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 

ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา      
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๔๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร  
จาก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์  
เป็น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและโรงแรมและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร  

จาก  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
เป็น  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒๐... 
 
 



-๔๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๘ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

๑. จาก รายวิชา ๓๒๗๓๔๑ การออกก าลังกายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ Exercises for Health Promotion           
๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๓๒๗๓๔๑ การออกก าลังกายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ Exercises for Health Promotion 
๓(๒-๒-๕) 

๒. จาก รายวิชา ๓๒๗๓๔๒ การส่งเสริมสุขภาพจิต Mental Health Promotion ๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา 
๓๒๗๓๔๒ การส่งเสริมสุขภาพจิต Mental Health Promotion ๓(๒-๒-๕) 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๘ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

๑. จาก รายวิชา ๓๒๗๓๔๑ การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ Exercises for Health Promotion 
๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๓๒๗๓๔๑ การออกก าลังกายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ Exercises for Health Promotion 
๓(๒-๒-๕) 

๒. จาก รายวิชา ๓๒๗๓๔๒ การส่งเสริมสุขภาพจิต Mental Health Promotion ๒(๑-๒-๓) 
เป็น รายวิชา ๓๒๗๓๔๒ การส่งเสริมสุขภาพจิต Mental Health Promotion ๓(๒-๒-๕) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรายวิชาและชื่อรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรายวิชา
และชื่อรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงจ าหนวนหน่วยกิต 
๑.๑ รายวิชา ๒๒๑๓๙๐ โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ หน้า ๒๕ 
 จาก ๑(๐-๒-๑) เป็น ๑(๐-๓-๒) 
๑.๒ รายวิชา ๒๒๑๔๙๐ โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ หน้า ๓๑ ๕๗ ๑๓๐ และ ๑๔๓ 
 จาก ๑(๐-๓-๒) เป็น ๒(๐-๔-๒) 
 ๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา... 

 
 



-๔๓- 
 

๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 
๒.๑ รายวิชา ๒๒๑๔๙๒ สหกิจศึกษา หน้า ๒๕ และ ๓๑ 
 จาก Co-operation Education เป็น Co-operative Education 
๒.๒ รายวิชา ๑๒๒๔๔๖ หน้า ๑๑ ๒๕ ๔๗ ๑๓๘ และ ๑๖๒ 

จาก การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship เป็น การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ Business 
Entrepreneurship    

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรายวิชาและชื่อรายวิชา หลักสูตรบริหาร       
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรายวิชาและชื่อรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรายวิชาและชื่อรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
๑.๑ รายวิชา ๒๒๑๓๙๐ โครงการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ หน้า ๒๕ 

จาก ๑(๐-๒-๑) เป็น ๑(๐-๓-๒) 
๑.๒ รายวิชา ๒๒๑๔๙๐ โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒ หน้า ๓๑ ๕๗ ๑๓๐ และ ๑๔๓  

จาก ๑(๐-๓-๒) เป็น ๒(๐-๔-๒) 
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 

๒.๑ รายวิชา ๒๒๑๔๙๒ สหกิจศึกษา หน้า ๒๕ และ ๓๑ 
จาก Co-operation Education เป็น Co-operative Education 

๒.๒ รายวิชา ๑๒๒๔๔๖ หน้า ๑๑ ๒๕ ๔๗ ๑๓๘ และ ๑๖๒ จาก การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship 
เป็น การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ Business Entrepreneurship 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๖.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และจ านวนหน่วยกิต 
รายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๑๐๖ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๗)            
เป็น รายวิชา ๒๔๒๑๐๓ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๘) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๔๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๑๐๖ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๗)          
เป็น ๒๔๒๑๐๓ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๘) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจ

ฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๖.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๑๐๖ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๘) 
เป็น รายวิชา ๒๔๒๑๐๓ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๘) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๑๐๖ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๘) เป็น ๒๔๒๑๐๓ เคมีทั่วไป
และเคมีทั่วไป ๔(๓-๓-๘) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายวิชา ๒๔๖๓๓๒ 
เซรามิกส์ไฟฟ้า ๓(๒-๓-๖)จาก Electroceramic เป็น Electroceramics และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๔๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายวิชา ๒๔๖๓๓๒ เซรามิกส์ไฟฟ้า ๓(๒-๓-๖) 
จาก Electroceramic เป็น Electroceramics  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.การุณย์  สาดอ่อน เป็น ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 
เนื่องจาก ดร.การุณย์  สาดอ่อน ลาออก และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

 หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.การุณย์  สาดอ่อน เป็น ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

เดมิ ใหม่ 
หมายเหตุ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ/ิสาขาวชิา ชื่อ – สกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

๑ ดร.รชันาพร โชคชัยสิริ* ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 

วท.ม. (เคมีประยุกต์) 

วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม 

๒ ดร.วชริวรรณ  พมิพ์รส ปร.ด. (เคมีวิเคราะห)์ 

วท.ม. (เคมีวิเคราะห)์ 

วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม 

๓ ดร.ณัฐพร พุทธวงศ*์ 

 

ปร.ด. (เคมี) 

วท.ม. (เคมี) 

วท.บ. (เคมี) 

คงเดิม 

๔ ดร.การุณย ์ สาดอ่อน 

 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย)์ 

วท.บ. (เคมี) 

 

ดร.คงเดช  สวาสด์ิพันธ์ วท.ด. (เคมี) 

วท.ม. (เคมี) 

วท.บ. (เคมี) 

ดร.การุณย ์ สาดอ่อน  

(ลาออก) 

 

๕ นางสาววิไลวรรณ  ภาคทอง* วท.บ. (เคมี) 

ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 
คงเดิม 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๔๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดส่งรายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับ
การเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๑ เล่ม เพ่ือให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้เป็นองค์ความรู้
ที่มปีระโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา         
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ด าเนินการจัดโครงการภายใต้มาตรการดังกล่าว จ านวน ๒๖ โครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย 
ด าเนินการจัดโครงการที่ไดร้ับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดตามไตรมาสแรก  

๖.๒.๑.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) ในวันอังคารที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา และก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๙ 
(๑๖/๒๕๕๘) ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส าหรับการรายงานผล การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ CUPT QA 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างเดือน
กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๘ ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ AUN QA 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๒.๓ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ 
๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา           
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามระบบ CUPT QA รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ รายงานผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการ KM Workshop เพ่ือ calibrate 
การเขียน OP และ SAR รองรับการประเมิน CUPT QA และประเมินผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง กลุ่ม A และกลุ่ม B ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท า 
(มโน) รายงานผลการประเมินระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๕ การจัดท าหนังสือประสบการณ์น าร่อง CUPT QA เพ่ือตอบค าถามเหตุผลที่เลือก CUPT QA และการเตรียม
ความพร้อมการด าเนินงานส าหรับการรองรับการประกันคุณภาพ ตามระบบ CUPT QA รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

๖.๒.๒.๖ ก าหนดการ... 
 
 



-๔๗- 
 

๖.๒.๒.๖ ก าหนดการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) ก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ในวันอังคารที ่

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๓) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างานส่วนงานวิชาการ (คณบดี) ในวันพุธที่ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๔) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการกอง/ศูนย์  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ (SAR) ของตนเอง ไปยังกองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๗ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้จัดท าแบบโลโก้ ๖ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งสิ้น ๓ แบบ            
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้เลือกแบบโลโก้ แบบที่ ๑ 
ทางด้านขวามือ พร้อมทั้งให้ด าเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยพะเยาประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๓๙ บัญชี 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาน้ าประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นแนวทาง           

ในการบริหารจัดการน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค ของนิสิตและบุคลากร 
ในช่วงเหตุการณ์วิกฤติการณ์ภัยแล้ง โดยมอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการแก้ไขปัญหาน้ าประปา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบส าหรับการใช้ผลิตน้ าประปาส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
ภายในมหาวิทยาลัย จากอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๕ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าโครงการน าร่องเมืองต้นแบบสายส่งอัจฉริยะ         

โดยพัฒนาไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้เป็นต้นแบบการใช้งานจริงอย่างครบถ้วน      
ของโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศ และการขยายผลสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ            
ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๖.๒.๖ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๖.๑ รายงานความก้าวหน้าในโครงการตลาดนัดหนังสือ ดังนี้ 
๑) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒) มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๓๔ ร้านค้า ทั้งหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  

 ๓) งบประมาณ... 
 
 



-๔๘- 
 

๓) งบประมาณที่ใช้ในโครงการตลาดนัดหนังสือจัดสรรให้ทางคณะโดยค านวณจาก 
- ค่า FTES จ านวนเงิน ๕ ล้านบาท 
- โครงการ ๑ แต้มแลก ๑ เล่ม จ านวนเงิน ๑ ล้านบาท 
- มีงบประมาณให้นิสิตสามารถคัดเลือกหนังสือได้ วันละ ๕ หมื่นบาท โดยลงชื่อรับคูปองได้ที่

หน้างานคนละ ๕๐๐ บาท 
๔) เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านมีบัตรสมาชิกใหม่ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯ จะท าการนัดหมายเลขาของทางคณะ เพ่ือเข้าไปมอบคูปองทั้งหมด 
และเข้าไปท าการรับสมัครสมาชิก จะมีคูปองแจกให้ผู้ที่ท าบัตรสมาชิกใหม่ท่านละ ๕๐๐ บาท 
(เอกสารที่ใช้ใประกอบการท าบัตร มี ส าเนาบัตรพนักงาน และรูปถ่ายหรือโปรไฟล์ภาพ) 

๕) หนังสือที่คัดเลือกทั้งหมดจะท าการบันทึกในระบบจัดซื้อทุกวัน โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูล
หนังสือที่ตนเองคัดเลือก และสามารถดูงบประมาณคงเหลือที่สามารถคัดเลือกหนังสือเพ่ิมเติม
ได้ตลอดเวลา 

๖.๒.๖.๒ เชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เลือกซื้อหนังสือราคาพิเศษ และเสนอซื้อเข้าห้องสมุด
ในงานตลาดนัดหนังสือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๕๔๔๖-๖๗๐๕ หรือ ๓๕๓๐ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ หรือ www.clm.up.ac.th และ 
www.facebook.com/up.clm รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น. 
 

 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

       ............................................................ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


