
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) 

วันอังคารที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นายสุวิทย์  ปัญญาวงค์) แทน  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(แพทย์หญิงณัฎฐินี  นันทาทอง) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.วีระพงษ ์ กิติวงค)์ แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 

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

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ) แทน 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
๖. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๗. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพยีร... 
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๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๔. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นายชัยธวัช  บุญยัง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ านวน ๓ ท่าน คือ นางสาวปราณี  เทียมใจ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) และรองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ประสานแจ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้เข้าร่วมการประชุมหารือที่ทางคณะ/วิทยาลัยจัดขึ้น 
เพ่ือทราบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความเข้าใจภายในคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

๓. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในก่อสร้างห้องคนไข้พิเศษ โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนห้องละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินที่ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ส ารวจความต้องการของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมจ านวนรับนิสิต        
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ หลักสูตร/สาขาวิชา ต้องมีการพัฒนาทางด้านภาษาควบคู่กับการจัดการเรียน
การสอนด้วย 

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสารสนเทศแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดส่งบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว หน่วยงานละ ๑ คน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส       
ชั้นที่ ๘ และชั้นที่ ๙ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบลานน้ าพุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕๐ เมตร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยพะเยา จะพ้นวิกฤตการขาดแคลนน้ าดิบส าหรับใช้ผลิตน้ าประปา
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการวางแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ าดิบเพ่ิมเติม         
และเพ่ิมระบบบ าบัดน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย ชี้แจงและท าความเข้าใจ
กับบุคลากร นิสิตภายในคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

๘. รายงานสถานการณ์การใช้น้ าประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าในช่วงหน้าหนาวจะมีปริมาณการใช้น้ า
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาลดลง 

 ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ    
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๕- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สหวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.บรรจง  ไชยรินค า อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๑๔๖๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดร.บรรจง  ไชยรินค า 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย 
ของนางสาวอเนชา  รัตนธรรมทอง รหัสนิสิต ๕๕๑๑๙๗๔๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น B นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.บรรจง  ไชยรินค า อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.บรรจง  ไชยรินค า              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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.บรรจง  ไชยรินค า อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.บรรจง  ไชยรินค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๓๙๘ ระเบียบวิธีวิจัย แก้ไขผลการศึกษา
ของนางสาวอเนชา  รัตนธรรมทอง รหัสนิสิต ๕๕๑๑๙๗๔๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.บรรจง  ไชยรินค า เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๔๘๔๓๑ ระเบียบวิธีวิจัย 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา 
๒๔๘๔๓๑ ระเบียบวิธีวิจัย ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่า อาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ส่งแบบขอแก้ไขการรายงานผล
การศึกษาดังกล่าว มายังกองบริการการศึกษา ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I คือ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ท าให้นิสิต
จ านวน ๒ ราย ดังกล่าว ได้รับผลการศึกษาเป็น F ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔.๗  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การกีฬา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผศ. ดร.ปราณี  อยู่ศิริ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๔๘๔๓๑ ระเบียบวิธีวิจัย ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่      
๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) มีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น 
  

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) ในหลักสูตรดังกล่าว จาก ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) ในหลักสูตรดังกล่าว 
จาก ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) จาก ภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐,๐๐๐ บาท 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ  
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ คุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  
๒. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๔. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๕. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๖. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการตลาดนัดหนังสือ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการตลาดนัดหนังสือ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดซื้อจัดหาหนังสือทรัพยากรสารสนเทศเข้าศูนย์บรรณสารฯ  และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนและส่งเสริม        
การอ่านทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในวันที่ ๒๓ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอแจ้งการยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐       
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในการด าเนินการจัดนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ 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... 
 

 



-๑๑- 
 

- 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 ๙๓ (๑๐/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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 

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... 

 
 



-๑๒- 
 

- 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 ในการประสานการปรับแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติ งานในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ และค่าชดเชยที่มหาวิทยาลัยพึงจะได้รับ 
กับอุทยานวิทยาศาสตร์ ต่อไป 

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 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรโรตารีพะเยา 
ภาค ๓๓๖๐ ประเทศไทย และสโมสรโรตารี Chungli Chung Shing 
ภาค ๓๕๐๐ ประเทศไต้หวัน และประสานส่งคืนให้คณะเภสัชศาสตร์
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เรียบร้อยแล้ว 
 

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) 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการประสานการก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ปฏิบัติการและ
บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และ
การผลิตสัตว์แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบนสอง 
(พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)” กับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ : สวทช. ภาคเหนือ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ประมาณเดือนธันวาคม ๓๕๕๘ และคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

๔.๗ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

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 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการประสานกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และ (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

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 
๒.๒ ปรับข้อความ 

จาก ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร (ศูนย์ที่ ๒) 
เป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้าการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร 

๓. มอบคณะเภสัชศาสตร์น า (ร่าง) ประกาศดงักลา่ว เสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

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

๖.๑.๘ คู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการเรียนรู้ของนิสิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการคู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนิสิต 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน าคู่มือ
แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๖... 
 

 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๖ (๑๓/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์
พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง
และการบริหารศูนยพ์ัฒนาความเป็นเลศิด้านการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการ
มอบหัวหน้างานศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร        
ในกระบวนการต่อไป เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การจัดตั้งและการบริหารศูนย์ความเป็น
เลิศทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและ
การบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการ
มอบหัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี ด าเนินการ
จัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิศทางการบัญชี ในขั้นตอนต่อไป 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและ
พัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม
บริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการ
อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้ง
และการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม
บริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป  

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การจัดตั้งและการบริหารห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและ
การบริหารห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการ
มอบสาขาวิชาการบัญชี ด าเนินการการจัดตั้งและการบริหาร
ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชีในขั้นตอนต่อไป 
  

๔.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๕- 
 

๔.๓ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวศศิวิมล  พรมสาร อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยา
ของมนุษย ์

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวศศิวิมล  พรมสาร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๖๗๒๐๒ สรีรวิทยาของมนุษย์ 

แก้ไขผลการศึกษาของ นางสาวหทัยกาญจน์  เตชะแก้ว รหัสนิสิต ๕๖๓๕๕๑๗๒ จากเดิม F 
แก้ไขเป็น D  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวศศิวิมล  พรมสาร เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน  
นางสาวศศิวิมล  พรมสาร เรียบร้อยแล้ว 

๔.๔ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบ
และการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA   
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบรายชื่อตารางผู้รับผิดชอบดังกล่าว ท้ังนี้ หากมี

การปรับแก้ไขรายช่ือ ให้ด าเนินการประสานแจ้งการไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ประสานแจ้งมติที่ประชุม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
๒. มอบหน่วยบริหารความเสี่ยงน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
โรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๖- 
 

๖.๑.๓ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี     
ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อน
เบื้องต้น 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๓๒๒ ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๑๑ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวปัทมาวรรณ   กิ่งแก้ว  รหัสนิสิต ๕๕๐๘๒๑๖๗  จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C  
๑.๒ นายกิตติพงศ ์ ศรีทรัพย์ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๐๐๓๒  จากเดิม B  แก้ไขเปน็ B+ 
๑.๓ นายณัฐวุฒิ อบเชย รหัสนิสิต ๕๖๐๘๑๔๑๕  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นางสาวเพชรรัตน ์ ภัควันต์ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๐๙๐  จากเดิม D+  แก้ไขเป็น C 
๑.๕ นางสาวไพลิน สืบเรือง รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๑๐๒  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๖ นางสาวเยาวดี อะกะเรือน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๒๔๗  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๗ นางสาวลลิตา สมใจ รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๓๔๘  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๘ นางสาวสุมิตรา สุทธิวิลัย รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๘๓๒  จากเดิม D  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๙ นายอนุชา รุ่งโรจน รหัสนิสิต ๕๖๐๘๒๙๒๒  จากเดิม B  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๑๐ นางสาวสุธิดา หลวงมูล รหัสนิสิต ๕๖๐๘๗๔๖๖  จากเดิม B+  แก้ไขเป็น A 
๑.๑๑ นายณัฐพงศ์ นาปรัง รหัสนิสิต ๕๖๐๘๗๕๒๓  จากเดิม C+  แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.เอื้อมพร  วิทยารัฐ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขอหารือการจัดซื้อพระพุทธรูปนาคปรก 
สธ. เฉลิมพระเกี ยรติ  ๖๐ พรรษา 
พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยใช้เงินรายได้ของส่วนงาน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถด าเนินการจัดซื้อพระพุทธรูปนาคปรก สธ. 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เงินรายได้         
ของส่วนงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงาน 

๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กองคลัง ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้น าเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา  

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนิสิตจ านวน ๕ ราย ดังนี้ 

๑. นายกิตติชัย ไร่นากิจ  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๖๒๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๒. นางสาวอริสรา วัฒนะ   รหัสนิสิต ๕๗๐๗๙๔๕๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๓. นายศุภชัย ฟูแสง   รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๓๘๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 
๔. นายศุภกฤษ ์ ชุ่มวงศ์  รหัสนิสิต ๕๗๑๑๙๕๘๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๕. นายเอกภพ ชัยรัตน์  รหัสนิสิต ๕๗๑๒๐๕๕๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถอนรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี จากทะเบียนนิสิต 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓)  
ได้ประกาศให้นิสิต นายศุภชัย  ฟูแสง รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๓๘๒ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
ถูกถอนรายชื่อจากทะเบียนนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ ถ้านิสิตได้รับ
อนุมัติให้แก้ไขผลการศึกษา จะส่งผลให้นิสิตรายดังกล่าว มีผลการศึกษาไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องถูกถอน
รายชื่อจากทะเบียนนิสิต 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต แก้ไขผลการศึกษา

ของนิสิตจ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายกิตติชัย ไร่นากิจ  รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๖๒๙  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  
๑.๒ นางสาวอริสรา วัฒนะ   รหัสนิสิต ๕๗๐๗๙๔๕๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+ 
๑.๓ นายศุภชัย ฟูแสง   รหัสนิสิต ๕๗๐๗๒๓๘๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B 
๑.๔ นายศุภกฤษ ์ ชุ่มวงศ์ รหัสนิสิต ๕๗๑๑๙๕๘๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น B+ 
๑.๕ นายเอกภพ ชัยรัตน์ รหัสนิสิต ๕๗๑๒๐๕๕๕  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวชิาภาษาไทย มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนางสาวโยษิตา  ใจผ่อง รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๑๓๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต เป็นการกระท าความผิดครั้งที ่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 ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต แก้ไขผลการศึกษา
ของนางสาวโยษิตา  ใจผ่อง รหัสนิสิต ๕๗๐๑๑๑๓๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา เนื่องจากเป็นการ
กระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปิดอาคารและงดการใช้งานอาคารหอประชุมพญาง าเมือง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเสด็จพระราชด าเนินไปทรงประกอบ  
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙      
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเร่งด่วน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ด าเนินการปรับปรุง
อาคารหอประชุมพญาง าเมือง โดยมีงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบไฟฟ้าหลักภายในอาคาร ระบบเครื่องปรับอากาศ 
ระบบสื่อสาร รวมถึงการปรับปรุงพ้ืนห้อง งานปูกระเบื้องไม้ลามิเนตภายในห้องโถง ซึ่งจะต้องเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ ประกอบกับได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการโดยเร่งด่วนแล้ว 
เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และงานปรับปรุงพ้ืนห้องประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นไปตามแผนปรับปรุง  

  กองอาคารสถานที่ จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. ปิดอาคารและงดการใช้งานอาคารหอประชุมพญาง าเมือง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงเตรียมความพร้อม

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ตามสัญญาจ้างเหมาต่อไป 

๒. ด าเนินการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการใช้ห้องประชุมพญาง าเมือง ในการจัดการเรียนการสอน 
ในวันจันทร์ – วันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น กรณี กองอาคารสถานที่          
ขออนุมัติปิดอาคารพญาง าเมือง ซึ่งส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอแนวทางดังนี้ 

๑. ให้กองอาคารสถานที่ เข้าด าเนินการปรับปรุงบางส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในวันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ 
โดยต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนหอประชุมพญาง าเมืองในวันศุกร์ 

๒. ปิดอาคารหอประชุมพญาง าเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เนื่องจาก กองบริการการศึกษา ประสานไปยัง
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – วันพุธ คือ รายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ๐๐๕๑๗๒ 
และ ๐๐๕๑๗๓ แล้วพบว่า ทั้ง ๓ รายวิชา จะจัดการเรียนการสอนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
โดยในส่วนที่เหลือจะเป็นการจัดกิจกรรม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

๑. ปิดอาคารและงดการใช้งานอาคารหอประชุมพญาง าเมือง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงเตรียมความพร้อม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ตามสัญญาจ้างเหมาต่อไป 

๒. ด าเนินการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๒๐- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปิดอาคารและงดการใช้งานอาคารหอประชุมพญาง าเมือง เพ่ือด าเนินการปรับปรุง

ส าหรับเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และส่งมอบพ้ืนที่        
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. อนุมัติให้กองบริการการศึกษา และกองอาคารสถานที่ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง รวมทั้งรายวิชาอ่ืน ๆ  ที่ได้รับผลกระทบ 

๓. มอบคณบดีแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๐๐๕๑๗๑ ๐๐๕๑๗๒ ๐๐๕๑๗๓ และ ๐๐๓๑๓๔ ซึ่งมีการจัด     
การเรียนการสอน ณ อาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคล

เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการ  
รับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร โดยมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน       
ในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการด าเนินการรับสมัครบุคคล

เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ เป็น ดร.กัลยา  จ าปาทอง 
(เนื่องจาก ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.คงเดช  สวาสดิ์พันธ์   
เป็น ดร.กัลยา  จ าปาทอง  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 

เดิม ใหม่ 
หมายเหตุ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
๑ ดร.อารักษ์  กลิ่นบ ารุง* วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 

วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

คงเดิม 

๒ ดร.สรชัย  ค าแสน วท.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคม)ี 

คงเดิม 
  

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

ดร.กัลยา  จ าปาทอง วท.ด. (เคม)ี 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคม)ี 

ดร.คงเดช  สวาสด์ิพันธ์ 
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคม)ี 

คงเดิม 

๕ ดร.บุณฑริกา  เทพสุคนธ์ วท.ด.(เคม)ี 
วท.ม.(เคม)ี 
วท.บ.(เคม)ี 

คงเดิม 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากพิมพ์ผิด ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก ๒๔๑๑๐๑ หลักเคมี เป็น ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี หน้า ๒๓ ๒๘ และ ๑๒๙ 
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๒๗๔๒๓ จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

จาก Law and Ethic for Software Engineering เป็น Ethic and Law for Software Engineering หน้า ๕๔ 
๓. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก ๒๒๕๑๓๐ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็น ๒๒๕๑๓๑ สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ และค าอธิบายรายวิชา หน้า ๒๓ ๓๑ ๔๘ และ ๑๒๙ 
เดิม ใหม่ 

๒๒๕๑๓๐ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
               Computer Architecture 
      ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีน
และดิจิทัลตรรกะ รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า 
ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
     History of computer, data representation, Boolean algebra 
and digital logic , instruction format, addressing modes, 
memory systems, I/O system, modern computer system 

๒๒๕๑๓๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕)  
               Computer Architecture 
       ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน รูปแบบการแทนข้อมูล 
พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ ภาษาแอสแซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการ 
อ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ 
ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
     History of computer, number system, data representation, 
Boolean algebra and digital logic, assembly language, 
instruction format, addressing mode, memory system, 
I/O system, modern computer system 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๓- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก ๒๔๑๑๐๑ หลักเคมี เป็น ๒๔๒๑๐๑ หลักเคมี หน้า ๒๓ ๒๘ และ ๑๒๙ 
๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๒๗๔๒๓ จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

จาก Law and Ethic for Software Engineering เป็น Ethic and Law for Software Engineering หน้า ๕๔ 
๓. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา จาก ๒๒๕๑๓๐ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็น ๒๒๕๑๓๑ 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และค าอธิบายรายวิชา หน้า ๒๓ ๓๑ ๔๘ และ ๑๒๙ 
เดิม ใหม่ 

๒๒๕๑๓๐ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
               Computer Architecture 
      ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีน
และดิจิทัลตรรกะ รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า 
ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
     History of computer, data representation, Boolean algebra 
and digital logic , instruction format, addressing modes, 
memory systems, I/O system, modern computer system 

๒๒๕๑๓๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕)  
               Computer Architecture 
       ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน รูปแบบการแทนข้อมูล 
พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ ภาษาแอสแซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการ 
อ้างถึงข้อมูลในหน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ 
ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
     History of computer, number system, data representation, 
Boolean algebra and digital logic, assembly language, 
instruction format, addressing mode, memory system, 
I/O system, modern computer system 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หน้า ๒๐ ๒๔ ๔๖ และ ๑๐๙ 
จาก ๑๔๖๓๐๔ เป็น ๑๔๖๒๐๐  

๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๔๘๒๒๑ การเรียนรู้ทักษะกลไก หน้า ๒๐ ๒๔ ๔๖ และ ๑๐๙ 
จาก Motor Learning Skill,Motor Learning เป็น Motor Skill Learning 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๔- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ หน้า ๒๐ ๒๔ ๔๖ และ ๑๐๙ 
จาก ๑๔๖๓๐๔ เป็น ๑๔๖๒๐๐  

๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๔๘๒๒๑ การเรียนรู้ทักษะกลไก หน้า ๒๐ ๒๔ ๔๖ และ ๑๐๙ 
จาก Motor Learning Skill,Motor Learning เป็น Motor Skill Learning 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๔๗๒๓๑ ทฤษฎีสถิติ ๑ ๓(๓-๐-๖) หน้า ๒๘ ๓๒ ๕๕ และ ๑๑๘ 
จาก Statistics Theory I เป็น Statistical Theory I  

๒. รายวิชา ๒๔๗๓๓๑ ทฤษฎีสถิติ ๒ ๓(๓-๐-๖) หน้า ๒๘ ๓๓ ๕๘ และ ๑๒๐ 
จาก Statistics Theory II เป็น Statistical Theory II  

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๒๔๗๒๓๑ ทฤษฎีสถิติ ๑ ๓(๓-๐-๖) หน้า ๒๘ ๓๒ ๕๕ และ ๑๑๘ 
จาก Statistics Theory I เป็น Statistical Theory I   

๒. รายวิชา ๒๔๗๓๓๑ ทฤษฎีสถิติ ๒ ๓(๓-๐-๖) หน้า ๒๘ ๓๓ ๕๘ และ ๑๒๐ 
จาก Statistics Theory II เป็น Statistical Theory II 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘... 
 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา รายวิชา ๑๒๒๔๔๖ หน้า ๒๐ ๒๗ ๔๑ และ ๗๔ 
จาก การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship เป็น การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ Business 
Entrepreneurship  

๒. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ๑๒๒๔๔๖ การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
เดิม ใหม ่

   ๑๒๒๔๔๖   การเป็นผู้ประกอบการ                   ๓(๒-๒-๕) 
                   Entrepreneurship    
     ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ ลักษณะและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร
การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง แผนธุรกิจ บทบาท
ของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ สาเหตุและปัจจัย   
ท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
     Meaning, characteristic and kind of entrepreneur, properties of good 
entrepreneurs, theories and practices of business management, small 
enterprise, medium enterprise and  large enterprise, business 
settlement, production management, financial management, organizing 
management, employment, business plan, role of any enterprises to 
country development, causes and factors to business success or failure  

   ๑๒๒๔๔๖   การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ       ๓(๒-๒-๕) 
                   Business  Entrepreneurship    
     ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ ลักษณะและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร
การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง แผนธุรกิจ บทบาท
ของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ สาเหตุและปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อธุรกิจ 
     Meaning, characteristic and kind of entrepreneur, properties of good 
entrepreneurs, theories and practices of business management, small 
enterprise, medium enterprise and  large enterprise, business 
settlement, production management, financial management, organizing 
management, employment, business plan, role of any enterprises to 
country development, causes and factors affecting the business 

 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา รายวิชา ๑๒๒๔๔๖ หน้า ๒๐ ๒๗ ๔๑ และ ๗๔ 
จาก  การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship  
เป็น  การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ Business Entrepreneurship  

๒. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ๑๒๒๔๔๖ การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
เดิม ใหม ่

   ๑๒๒๔๔๖   การเป็นผู้ประกอบการ                   ๓(๒-๒-๕) 
                   Entrepreneurship    
     ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ ลักษณะและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร
การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง แผนธุรกิจ บทบาท
ของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ สาเหตุและปัจจัย   
ท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
     Meaning, characteristic and kind of entrepreneur, properties of good 
entrepreneurs, theories and practices of business management, small 
enterprise, medium enterprise and  large enterprise, business 
settlement, production management, financial management, organizing 
management, employment, business plan, role of any enterprises to 
country development, causes and factors to business success or failure  

   ๑๒๒๔๔๖   การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ       ๓(๒-๒-๕) 
                   Business  Entrepreneurship    
     ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ ลักษณะและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร
การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้าง แผนธุรกิจ บทบาท
ของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ สาเหตุและปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อธุรกิจ 
     Meaning, characteristic and kind of entrepreneur, properties of good 
entrepreneurs, theories and practices of business management, small 
enterprise, medium enterprise and  large enterprise, business 
settlement, production management, financial management, organizing 
management, employment, business plan, role of any enterprises to 
country development, causes and factors affecting the business 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่        
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๓๔๔๒ ชีววิทยาโมเลกุล หน้า ๒๖ ๕๔ และ ๑๓๑                 
จาก ๓(๒-๓-๘) เป็น ๓(๒-๓-๖) 

๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๔๓๔๕๓ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
หน้า ๒๖ ๕๔ และ ๑๓๑ จาก Environmental Biology and Indigenous Wisdom เป็น Environmental 
Biology and Local Wisdom 

และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๒๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๓๔๔๒ ชีววิทยาโมเลกุล หน้า ๒๖ ๕๔ และ ๑๓๑                 
จาก ๓(๒-๓-๘) เป็น ๓(๒-๓-๖)  

๒. เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๒๔๓๔๕๓ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้า ๒๖ ๕๔ และ ๑๓๑ จาก Environmental Biology and Indigenous Wisdom เป็น Environmental Biology 
and Local Wisdom 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

เป็นรายครั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม     
ที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑๐.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือให้การด าเนินการจัดการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล                 
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ 
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน ๔ คุณวุฒิ ดังนี้ 
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕)  
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยนิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนน
ผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่ http://www.reg.up.ac.th ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ การมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย        
ทั้งนี้ ก าหนดพิธีมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว 
จ านวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ กองอาคารสถานที่ ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network of 
Thailand : SUN Thailand)  และได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ ก าหนดการต้อนรับผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ด้านการศึกษา ๒ และคณะ จากส านักงบประมาณ 
ซึ่งมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน
กับมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย ของวิทยาลัยพาณิชยการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน ๒ วัน ดังนี้ 
- วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงราย 
- วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

โดยผู้ที่จะเข้ารว่ม... 
 
 



-๓๐- 
 

โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และหัวหน้างาน จ านวน ๒๔ คน ซ่ึงมีขอบเขตของความรู้ จ านวน ๕ ด้าน คือ  

๑) การจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และศูนย์ประชุมที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
วิทยาเขตเชียงราย 

๒) การจัดหางบประมาณ ทั้งในรูปแบบการกู้และการเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 
๓) การได้มาซึ่งนิสิตจ านวนมาก 
๔) การบริหารชุมชน โดยแบ่งแต่ละคณะดูแล 
๕) ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๒.๓ ก าหนดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ ก าหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์ในส่วนของแผนด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้  
๑) วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กิจกรรมชี้แจงนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงกลยุทธ์

การด าเนินงานของส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย 
๒) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ หลังจากที่หน่วยงานได้รับทราบนโยบายและทิศทาง 

ระดับมหาวิทยาลัย และน าไปจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก่อนที่จะน าแผนไปรับฟังการวิพากษ์จากผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โปรดพิจารณา 

จัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทบทวนและปรับปรุงแผนด้านอัตลักษณ์บัณฑิต
และแผนด้านการบริหาร ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม  
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่ http://app.up.ac.th/esurvey/webfx/logoff หรือหน้าเว็บไซต์กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ http://www.draeqa.up.ac.th ทั้งนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา     
ได้ท าหนังสือถึงผู้ที่จะเข้าร่วมประเมินไปด้วยแล้ว ระบบจะเปิดให้ท าการประเมิน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้นจะท าการสรุปผลการประเมิน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                   
ต่อคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๓ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย                     
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพ 
และสามารถน าองค์ความรู้ใหม่จากการท างานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๕ (ร่าง) รายงาน... 
 
 

http://app.up.ac.th/esurvey/webfx/logoff


-๓๑- 
 

๖.๒.๓.๕ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน น าร่อง CUPT QA (Self – Assessment 
Report , SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

๖.๒.๓.๖ ก าหนดการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๖.๒.๓.๗ ก าหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับแผนกลยุทธ์/ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ จังหวัดเชียงราย 
๖.๒.๓.๘ ก าหนดการปรับแก้ไขการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๔.๑ รายงานผลการส ารวจแบบสอบถามความต้องการให้มีการจัดตั้งร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๔.๒ การพิจารณาคัดเลือกร้านค้าที่ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ว่างในพ้ืนที่โรงอาหารใหม่ จ านวน ๑ ร้านค้า 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๔.๓ ประมวลภาพกิจกรรมกฐินมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง 

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  
๖.๒.๔.๔ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยร่วมบริจาคเงิน ร่วมท าบุญถวายเครื่องไทยทาน

ในการทอดกฐินสามัคคี เพ่ือเป็นทุนการก่อสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยจอมทอง ในวันเสาร์ที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย 
โดยผู้ที่สนใจร่วมท าบุญดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ห้องกองกลาง ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๔.๕ รายนามผู้ร่วมท าบุญถวาย “ชุดหน้าต่างวิหาร” วัดพระธาตุดอยจอมทอง และ “สร้างสัตตภัณฑ์” 
วางหน้าพระประธานวัดพระธาตุดอยจอมทอง ได้แก่  
๑) ชุดหน้าต่างวิหาร (จ านวนชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และครอบครัว  จ านวน ๕ ชุด รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
- ผู้ช่วยอธิการบดี (นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง) จ านวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒) ชุดหน้าต่างวิหาร (จ านวนชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และครอบครัว  จ านวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  

๖.๒.๔.๖ ประชาสัมพันธ์การเปิดอาคารบริการหลังใหม่ของเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ในส่วนของราคาห้องพัก การจัดงานเลี้ยง 
ประชุม สัมมนา และการบริการจัดส่งอาหารกลางวันถึงสถานที่ท างาน พร้อมของหวานฟรี โดยผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงแรมเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา โทร ๐๕๔ – ๔๖๖๖๘๘  
หรือ ๐๕๔ – ๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๕๐๐๐   

๖.๒.๔.๗ ขออภัยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการขอเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จาก เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ อาคารบริการเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากอาคารบริการเรือนเอ้ืองค ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
และห้องที่ใช้รับรองการจัดประชุมดังกล่าวมีกลิ่นของสีทาอาคาร 

 
 ๖.๒.๔.๙ ก าหนดการอบรม... 

 
 



-๓๒- 
 

๖.๒.๔.๘ ก าหนดการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document ส าหรับผู้บริหาร ในวันพุธที่ ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารบริการเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๔.๙ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) ในวันพุธที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารบริการเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
๖.๒.๕ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งการได้รับรางวัลชนะเลิศกระทิงแดง U – Project 

ของทีม Seedling teens นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ ๔ 
โดยได้รับเงินรางวัลจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ณ บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จ ากัด ในการน าเสนอหัวข้อ
โครงการอาหารหมักโคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ ซึ่งมี ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์จาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและน าทีมนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้ง ๕ คน เข้าแข่งขัน 
ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ใจค า (หัวหน้าโครงการ) นางสาวเปมิกา ท้าวนิรันดร์กุล นางสาวสโรชา ขันติยวงษ์ 
นางสาวสมัชญา จันทะวงค์ และนางสาวพัชรี  ยงเพชร ทั้งนี้ นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้เข้ารับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งถ้วยรางวัลดังกล่าว
ได้พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่ต้องด าเนินการส่งมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันปีถัดไป 
 

๖.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ (นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์) แจ้งการได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑     
จาก “การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รอบคัดเลือก ประจ าภาค ๕ ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ทีมที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวขนิษฐา  วังขวาน นายธีระเชษฐ์  แก้วก าเนิด และนายสุโชติ  เทียนรุ่งสวัสดิ์ 
 

๖.๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) แจ้งก าหนดการจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณี
ของดีจังหวัดพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลาหมื่นปี สวนสมเด็จย่า 
และสนามหน้าอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีล้านนา จัดกิจกรรมการบันเทิง การออกร้านแสดง และจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในการนี้ จังหวัดพะเยา ได้จัดพ้ืนที่ส าหรับให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน การบริการประชาชน และออกร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือสินค้า
จากอาสาสมัครในสังกัด 
 

๖.๒.๘ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งก าหนดการโครงการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ ๓ โครงการพัฒนาทักษะ
หัวหน้าสาขาวิชา รุ่นที่ ๒ และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โบทานิค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ส่งพนักงานสายบริการ ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน 
ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างาน จ านวน ๑ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าท ี่พัก
และค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจ่ายจากทางต้นสังกัดต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 

http://guru.sanook.com/4377/


-๓๓- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๕ น. 
 

 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


