
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) 

วันพุธที ่๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ อาคารบริการเรือนเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
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. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.ปะราลี โอภาสนันท์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
 ๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปัทมาวดี  พาราศิลป์) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

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

(ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๔. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ดร.ศิริพร  แพรศรี) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศม ี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๗. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 

๙.นายช านาญ  แสงแก้ว... 
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๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวดวงเดือน ยะนา หัวหน้างานทุนการศึกษา 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๖. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายอดิศร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

๑. ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  (อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา) นายวุฒิชัย  ไชยรินค า (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต) และรองศาสตราจารย์ 
ปรียานันท์  แสนโภชน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเป็นเจ้าภาพการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๓๖ คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

๔. ก าหนดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๕๕ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  จักรวัฒนา 
จัดเตรียมการน าเสนอข้อมูลโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
บนเครือข่าย Smart Grid ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ต่อไป  

๕. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมมือร่วมใจกันรับมือกับสถานการณ์
วิกฤตการใช้น้ าประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้หาแนวทาง   
การรับสถานการณ์ดังกล่าว เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  

 
 
 
 
 

๖. รายนามผู้บรจิาค... 
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๖. รายนามผู้บริจาคส าหรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือติดป้ายชื่อบริเวณห้องคนไข้พิเศษ            
ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๑ ท่าน ดังนี้ 
๖.๑ พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ 
๖.๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง 
๖.๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 
๖.๔ คุณปานทอง  ธรรมพรพิพัฒน์ 
๖.๕ คุณสุวรรณา  ธรรมพรพิพัฒน์ 
๖.๖ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ 
๖.๗ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 
๖.๘ นายนคร   ศิลปอาชา 
๖.๙ นายประทีป   ต่ายใหญ่เที่ยง 
๖.๑๐ นายวีระ    โรจน์พจนรัตน์ 
๖.๑๑ นายอภิศักดิ ์  ตันติวรวงศ์ 

๗. เชิญชวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในก่อสร้างห้องคนไข้พิเศษโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนห้องละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา 
๓๐ เดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะเริ่มด าเนินการแบ่งจ่ายเงินดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๘ (๑๕/๒๕๕๘) 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและ
พัฒนาด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙๖ (๑๓/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบริการอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบคณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนา
ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมบรกิารอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ก่อนน าเสนอ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว และกองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อาเซียน     
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
และโรงแรม อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 

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

และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป  

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัย

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้นิสิตใหม่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้บังคับในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงห้องพักและครุภัณฑ์ภายในห้องพักบางส่วนของหอพักดังกล่าว และด้วยปัจจุบัน        
ค่าไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บเพ่ิมขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค        
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ           
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์     
ในปัจจุบัน  

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติ           
และอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่ พักอาศัยหอพักนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 

 
 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘      
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิต     
ที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน         
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘      
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา       
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา                             
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และน้อยกว่า  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน 

วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต        
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ในการนี้ เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ประจ าวทิยาลัยการศึกษา ที่มีชั่วโมงการสอน
เกินภาระการสอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
วิทยาลัยการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน 
วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   วิทยาลัยการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน    
เกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบและน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอน วิทยาลัยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในคราวประชุม
ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ปรับแก้ไขและเพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีวัตถุประสงค์     
และแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการก าหนดร่วมกัน นั้น 

   หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ             
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว              
พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารจัดการหน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๓๒๑ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ๓ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen         

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาจีน มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๒๓๒๑ การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน ๓ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายธีรวัฒน์ วรรณโวหาร  รหัสนิสิต ๕๔๑๑๑๗๗๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๒. นางสาวศุภาพิชญ์ ตุ้ยน้อย   รหัสนิสิต ๕๔๑๑๖๒๙๘  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาจีน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๑๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen              

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๓๒๑ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ๓ เป็นการกระท า   
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนทั้ง ๒ ราย 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาจีน ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๒๓๒๑ การพัฒนา

ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ๓ แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายธีรวัฒน์ วรรณโวหาร  รหัสนิสิต ๕๔๑๑๑๗๗๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นางสาวศุภาพิชญ์ ตุ้ยน้อย  รหัสนิสิต ๕๔๑๑๖๒๙๘ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Miss Dai Chujie และ Miss Qingyu Wen เป็นลายลักษณ์อักษร 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการอาชีพ 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึก        
และการสรุปความเพ่ือการอาชีพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนางสาวกัญธิกรณ์  ออนตะไคร้ รหัสนิสิต 
๕๕๑๑๘๒๗๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น D นั้น  

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอน    
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา              

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุปความเพ่ือการอาชีพ เป็นการกระท า   
ความผิดครั้งที่ ๒ ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๑- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๔๗๓ การจดบันทึกและการสรุปความ
เพ่ือการอาชีพ แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวกัญธิกรณ์  ออนตะไคร้ รหัสนิสิต ๕๕๑๑๘๒๗๙ จากเดิม F 
แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง   
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ประจ ารายวิชา 

๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวกันต์กมล   ท าดี  รหัสนิสิต ๕๗๐๘๑๔๙๔  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+  
๒. นางสาวแพรวพรรณ   สายทอง  รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๓๑๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๓. นางสาวนันทนา   คงด ี รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๔๖๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D  

คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด              
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 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 นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๑๒- 
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๙) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาวกันต์กมล   ท าดี  รหัสนิสิต ๕๗๐๘๑๔๙๔  จากเดิม F  แก้ไขเป็น C+  
๑.๒ นางสาวแพรวพรรณ   สายทอง  รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๓๑๖  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+ 
๑.๓ นางสาวนันทนา   คงดี รหัสนิสิต ๕๗๐๙๑๔๖๒  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวณัฏฐิรา  ค าขาด เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง           
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ 

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (AEC) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาววรรณิดา   ปินแก้ว  รหัสนิสิต ๕๗๓๕๒๘๐๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๒. นายนฤเบศ   สิริธนากร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๒๙๘๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น F  

คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา 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 นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางจุมพิศตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๑๒ (๓) ภาษาอังกฤษพัฒนา แก้ไขผล

การศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นางสาววรรณิดา   ปินแก้ว  รหัสนิสิต ๕๗๓๕๒๘๐๐  จากเดิม F  แก้ไขเป็น D+  
๑.๒ นายนฤเบศ   สิริธนากร  รหัสนิสิต ๕๗๐๕๒๙๘๗  จากเดิม F  แก้ไขเป็น F 

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

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา เป็นรูปแบบใหม่ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการออกใบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา         
รูปแบบใหม ่จากเดิม สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ปริญญา... ชื่อปริญญา... เป็น สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา... ชื่อปริญญา...   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปรับแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา รูปแบบใหม่ จากเดิม สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ปริญญา... 
ชื่อปริญญา... เป็น สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา... ชื่อปริญญา... ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
เป็นรูปแบบใหม่ จากเดิม สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ปริญญา... ชื่อปริญญา... เป็น สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา...        
ชื่อปริญญา... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์

ก่อนแผนการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘      
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบคณะศิลปศาสตร์ ประสานแจ้งนิสิต เพ่ือยืนยัน กรณีการตีพิมพ์บทความ       
ในวารสาร จ านวน ๒ ฉบับ ดังกล่าว ว่าไม่เป็นประเด็นการคัดลอกผลงานตนเอง และเห็นชอบให้นิสิตลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ โดยมอบกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัตใิห้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ เพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์
ก่อนแผนการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตใิห้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ เพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ก่อนแผนการศึกษา ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสานแจ้งนิสิต เพ่ือยืนยันกรณีการตีพิมพ์บทความในวารสาร จ านวน ๒ ฉบับ 
ว่าไม่เป็นประเด็นการคัดลอกผลงานตนเอง 

๒. เมื่อนิสิตยืนยันกรณีดังกล่าวแล้ว อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์เกินเกณฑ์ เพ่ือขอสอบ
วิทยานิพนธ์ก่อนแผนการศึกษา 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ และ ๕๗) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ เป็นต้นไป) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่         
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ และ ๕๗) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ เป็นต้นไป) และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ และ ๕๗) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ เป็นต้นไป) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิต
รหัส ๕๖ และ ๕๗) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส าหรับนิสิต
รหัส ๕๘ เป็นต้นไป) ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๖ และ ๕๗) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๘ เป็นต้นไป) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่าง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่         
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๕) โดยเพ่ิมรายวิชา ๑๔๖xxx วิชาเอกเลือก ๓(x-x-x) จ านวน ๖ หน่วยกิต ไว้ในภาคการศึกษาปลาย           
ชั้นปีที่ ๔ เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
การขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิต
รหัส ๕๕) ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับนิสิตรหัส ๕๕) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตชั้นปีท่ี ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘        
เมื่อวันที ่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติให้นิสิตที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป 
(รหัส ๕๕ และน้อยกว่า) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน และเห็นชอบการขออนุมัติให้นิสิตที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่  ๕             
(รหัส ๕๔ และน้อยกว่า) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน ต่อไป 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการขออนุมัติให้นิสิตที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป (รหัส ๕๕ และน้อยกว่า)           
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา          
ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๒. อนุมัติการขออนุมัติให้นิสิตที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๔ และน้อยกว่า)        
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ในอัตราภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น ากิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๙๐.๔๐(๔)/๒๓๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอรายงานผลผู้ที่ผ่านการประเมิน
ผู้น ากิจกรรม ในระดับดีมาก ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เพ่ิมเติม ประกอบกับกองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยา    
ให้สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการท ากิจกรรมเพ่ือจะได้พัฒนาตนเอง และเพ่ือเป็นการสนับสนุน     
ให้ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ       
ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างอันดีแก่นิสิตทั่วไป นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น ากิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน 
๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของจ านวนนิสิต ๑๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายวีระพันธุ์ บรรเลง จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวเสาวภัค วันสนุก จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓. นายธีรภัทร กันเต็ม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. นายวิทวัธ อนุรักษ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. นางสาวจามจุรี รัตนวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. นายธวัช รวยสันเที๊ยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๗. นายปรียะพงษ ์ หล้ามา จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘. นายวิทวัส บัวหลวง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. นายวุฒิภัทร ยศปัญญา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๐. นางสาวคณิสา พุทธะสะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. นายธนวัฒน์ ชัยวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้น านิสิตที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น านิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
อนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น ากิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น     
เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของจ านวนนิสิต ๑๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายวีระพันธุ์ บรรเลง จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวเสาวภัค วันสนุก จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓. นายธีรภัทร กันเต็ม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. นายวิทวัธ อนุรักษ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. นางสาวจามจุรี รัตนวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. นายธวัช รวยสันเที๊ยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๗. นายปรยีะพงษ์  หล้ามา... 
 
 



-๑๗- 
 

๗. นายปรียะพงษ ์ หล้ามา จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘. นายวิทวัส บัวหลวง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. นายวุฒิภัทร ยศปัญญา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๐. นางสาวคณิสา พุทธะสะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. นายธนวัฒน์ ชัยวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้น ากิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นจ านวนเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของนิสิตจ านวน 
๑๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายวีระพันธุ์ บรรเลง จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. นางสาวเสาวภัค วันสนุก จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓. นายธีรภัทร กันเต็ม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. นายวิทวัธ อนุรักษ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. นางสาวจามจุรี รัตนวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. นายธวัช รวยสันเที๊ยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๗. นายปรียะพงษ ์ หล้ามา จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘. นายวิทวัส บัวหลวง จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. นายวุฒิภัทร ยศปัญญา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๐. นางสาวคณิสา พุทธะสะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. นายธนวัฒน์ ชัยวงค ์ จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกลาง ได้รับมอบหมายให้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ นั้น 

  กองกลาง จึงขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัตปิฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 

๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๕... 

 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ว่าสถาบันอุดมศึกษาควรก าหนด ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง ๕ ด้าน 
แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ส าหรับกรณีท่ีการจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง ๕ ด้าน นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการก าหนดแต่ละรายวิชาในทุก  ๆหมวดวิชา
ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ ด้าน 
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒... 

 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส ารวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา ส ารวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  โดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบส ารวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือรวบรวมส่งให้กรมการปกครองต่อไป 
ทั้งนี้ สามารถด าเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ www.satit.mua.go.th หรือ www.data3.mua.go.th หัวข้อประกาศ แบบส ารวจ
ความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร           
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

    ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 
 

http://www.data3.mua.go.th/


-๒๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อนุญาตให้มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ตราสัญลักษณ์             
อพ.สธ. ประดับบนเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ตราสัญลักษณ์ อพ.สธ. ประดับบนเว็บไซต์ โครงการอนุรักษ์พัหนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงาน
ของโครงการ และเป็นฐานข้อมูลการด าเนินงานโครงการที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ความเห็นของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัย

กว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งความเห็นของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อข้อเสนอชุดโครงการ        
วิจัยกว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน โดยได้จัดท าบันทึกข้อความ ถึงหัวหน้าชุดโครงการทั้ง ๓ ชุด เพ่ือให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ                        
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส่งกลับที่หน่วยวิจัยกว๊านพะเยา ภายในวันที่                                
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมประชุม “Tech Show หิ้งสู่ห้าง” 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ต าแหน่งผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอสรุปผลการเข้าร่วม  
ประชุม “Tech Show หิ้งสู่ห้าง” โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาสามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๘... 

 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ค าสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงาน
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ขอแจ้งค าสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phayao.go.th/หัวข้อ มุมส่วนราชการ/
ข่าวจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๑ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
๕๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙.๒ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้                     
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๗ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๓,๐๐๐ บาท         
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย แผนงานวิจัยทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 
 
 

http://www.phayao.go.th/หัวข้อ


-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ต าแหน่งผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสรุปผล      
การเข้าร่วมประชุมด าเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของประเทศ โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
และ ทปอ. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหว้ากอ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ วิจัยสัตว์ทดลอง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘        
จ านวน ๑๓๘ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 
๑,๖๘๗,๕๘๘,๗๗๙.๘๖ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑,๖๖๙,๑๒๙,๐๔๓.๑๘ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง รางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งการมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ ราย 
ทั้งนี้ ก าหนดพิธีมอบรางวัลค่าตอบแทนดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙๙ (๑๖/๒๕๕๘) 
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายนามผู้เข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว จ านวน ๓ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ 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... 
 

 



-๒๕- 
 

- 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 ิ
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... 
 

 



-๒๖- 
 

- 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 ในการน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์  
เพื่อด าเนินการจัดท าประกาศ ต่อไป 
 
 

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 จัดตั้ งศูนย์วิชาการและ
ฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
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) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๒๗- 
 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
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 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๗ (๑๔/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แนวปฏิ บั ติ ก า รแต่ งตั้ ง อ าจารย์
บัณฑิตศึ กษา และอาจารย์พิ เศษ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์

บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง
อาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป 

๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศกึษา 
ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๘- 
 

๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

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

 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา         
เรื่อง การใช้ห้องเรียนในการท ากิจกรรม ประจ าปี  ๒๕๕๘            
เสนอต่ออธิการบดีลงนาม และได้ด าเนินการเวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย 
และกองบริการการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  

๔.๒ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี            
ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๐๕๕๓๑ เทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๕๕๓๑ เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อม แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
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 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร เรียบร้อยแล้ว  

๔.๓ ขออนุมัติการส่ งผลการศึกษาล่ าช้า            
กรณี ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๘๓๔๒๒ วิศวกรรม
และการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
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 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ เรียบร้อยแล้ว 

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

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ตารางผู้รับผิดชอบและการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ตามเกณฑ์การประเมิน CUPT QA   
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบรายช่ือตารางผู้รับผิดชอบดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการ

ปรับแก้ไขรายช่ือ ให้ด าเนินการประสานแจ้งการไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๒๙- 
 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครุยวิทยฐานะ
ส าหรับถ่ายรูปยื่นส าเร็จการศึกษาและ
สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

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

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการน าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิบัติการใช้สีพู่ครยุวิทยฐานะส าหรบัถ่ายรปูยื่นส าเรจ็การศึกษา 
และสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอต่ออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ         
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
ฉบับที่ ๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระ

การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที ่๓  
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

คณะนิติศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชา
และเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 
แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ ๓ ต่ออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๓ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘           
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๖.๑.๔ การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔        
(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 
 

มติ  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยพะเยา ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยบริหารความเสี่ยง ในการน า
การติดตามระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ไตรมาสที่  ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) เสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 

๖.๑.๕ การติดตามหน่วยงานที่ส่งและค้างส่งงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ค้างส่งงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยบริหารความเสี่ยงต่อไป 

หน่วยบริหารความเสี่ยง รับทราบมติที่ประชุม และได้รับงานจาก
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ที่ค้างส่ง เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๖.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๐- 
 

๖.๑.๖.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
รายวิชา ๒๔๒๔๓๕ เคมีเกี่ยวกับเซรามิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๒๔๒๔๓๕            
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จาก ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
รายวิ ชา ๒๔๔๓๓๑ ทัศนศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
การส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
๑. รายวิชาการศึกษาอิสระ จาก ๓๒๗๔๙๑ เป็น ๓๒๗๔๙๒ 
๒. รายวิชาการฝึกงาน  จาก ๓๒๗๔๙๒ เป็น ๓๒๗๔๙๑ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๐ ขอความอนุเคราะห์ก าหนด วัน เวลา         
ในการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
e-document ส าหรับผู้บริหาร 

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

อยู่ระหว่างด าเนินการของงานธุรการ กองกลาง ในการจัดอบรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document ส าหรับผู้บริหาร 
ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๑.๑๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา         
เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและการจัดสรร
รายได้จากการให้บริการแปลภาษา       
ของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
ของศูนย์ ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

จากการให้บรกิารแปลภาษาของศนูย์ภาษา คณะศิลปศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรรายได้จากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ดังนี ้
๒.๑ หน้าที่ ๑ ข้อ ๔ เพิ่มเติมข้อความ 

- เอกสารประเภทเนื้อหาทั่วไป หมายถึง การแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
และการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

- เอกสารประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน หมายถึง บทคัดย่อ บทความวิชาการ 
บทความวิจัย สัญญา หรือเอกสารวิชาการประเภทต่าง ๆ 

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบริการแปลภาษาและ          
การจัดสรรรายได้จากการให้บริการแปลภาษาของศูนย์ภาษา 
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การจัดสรรรายไดจ้ากการให้บริการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๒... 
 

 



-๓๑- 
 

๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๘.๒  
จาก หลังจากการหักค่าบริการแปลภาษาเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๘.๑ 

แล้ว ให้น ารายได้ส่วนที่เหลือมาคิดร้อยละ ๑๐๐ และให้จัดสรรรายได้ ดังนี ้
เป็น ให้น ารายได้ส่วนที่เหลือจากข้อ ๘.๑ มาจัดสรร ดังนี ้

๒.๓ เพิ่มเติมข้อความ ข้อ ๙ “ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามประกาศ หรือกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย    
ให้ถือเป็นที่สุด” 

๓. มอบคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
 

๖.๑.๑๕ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมตเิห็นชอบการเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
จาก  รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีวิเคราะห์ Selected Topics in Physical Chemistry  
เป็น  รายวิชา ๒๔๒๔๑๔ หัวข้อคัดสรรในเคมีเชิงฟิสิกส์ Selected Topics in Physical Chemistry 
 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน าการเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑๖ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษา กรณี             
นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๖๑๑๑ การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางจุมพิตตรา  ธุระ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๖๑๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวนุจเรศ   สาลีแสง  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๗๒๕  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A  
๑.๒ นางสาวภัทรานิล เทพวงค์  รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๔๙  จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 
๑.๓ นางสาวภัทราภรณ ์ ไชยมะจักร รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๕๐  จากเดิม C+แก้ไขเป็น B+ 
๑.๔ นางสาวภัทราภรณ์ ปะละใจ รหัสนิสิต ๕๗๒๐๒๙๖๑  จากเดิม C แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการลงโทษภาคทัณฑ์ นางจุมพิตตรา  ธุระ เนื่องจากเป็นการกระท า
ความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าหนังสือลงโทษภาคทัณฑ์ นางจุมพิตตรา  ธุระ 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๐ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๒- 
 

๖.๑.๒๐ ขออนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๕๘ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
๑. จาก รายวิชา ๓๒๗๓๔๑ การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ Exercises for Health Promotion  

๒(๑-๒-๓) เป็น รายวิชา ๓๒๗๓๔๑ การออกก าลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 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) 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต  
รายวิ ชาและช่ื อรายวิ ชา หลั กสู ตร
บริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต  ส าข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตรายวิชาและช่ือรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
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. เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา 
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 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
และจ านวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๑๐๖ เคมีทั่วไป
และเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๗) เป็น ๒๔๒๑๐๓ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ๔(๓-๓-๘) 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๓ ขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงรหัสรายวิชา 
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก รายวิชา ๒๔๒๑๐๖ เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์            
๔(๓-๓-๘) เป็น ๒๔๒๑๐๓ เคมีทั่วไปและเคมีทั่วไป ๔(๓-๓-๘) 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๒๔ ขออนุมัติ... 
 

 



-๓๓- 
 

๖.๑.๒๔ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

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

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๓๔- 
 

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป นั้น 

   บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ข 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่      
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ข โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๑. ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๕ การบริหารการเงินและคลังสาธารณะ ๓(๓-๐-๖) 
 จาก ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ 
๒. ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๑๒ การวางแผนและการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 
 จาก ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

  และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๓๕- 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ข ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แผน ข โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 
๑.๑ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๐๕ การบริหารการเงินและคลังสาธารณะ ๓(๓-๐-๖) 

จาก ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ 
๑.๒ ย้ายรายวิชา ๑๕๖๗๑๒ การวางแผนและการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) 

จาก ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๓ ไป ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผลงานตราสัญลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา

จิตอาสา (UPSR) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เป็นหนว่ยงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ ศูนย์กลางกิจกรรมจิตอาสาแก่นิสิต 
รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์  
ประจ าศูนย์ฯ ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์ UPSR เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาผลงานตราสัญลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา          
จิตอาสา (UPSR) จ านวน ๔ ผลงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ผลงานตราสัญลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) จ านวน ๔ ผลงาน ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลงานตราสัญลักษณ์ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) 
แบบที่ ๑ (ผลงานชิ้นที่ ๓) ทั้งนี้ ให้ด าเนินการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ให้มีความเหมาะสม และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งต่อไป 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 
 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอหารือผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และกรอบเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน         
ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น าระบบ CUPT QA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ         
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด การประเมินที่เริ่มต้นในระดับหลักสูตรและรวบรวมอย่างเป็นระบบ                 
สู่ระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานสะท้อนจากการปฏิบัติงานจริงและการประสานงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบการปฏิบัติงานจริงในมหาวิทยาลัย จึงเสนอให้พิจารณา ดังนี้ 

๑. แต่ละตัวบ่งชี้ของ CUPT QA  มีรองอธิการบดีรับผิดชอบหลัก ๑ ท่าน เพ่ือเก็บข้อมูลโดยประสานงานตั้งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และกอง/ศูนย์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์                  
ที่ก าหนดโดย 
๑.๑  ก าหนดระบบและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้มีการพัฒนาและบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
๑.๒  ส่งผลการด าเนินงานเพ่ือรวบรวมเป็น SAR ระดับมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๓  รับผิดชอบชี้แจงผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานแก่กรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย  

แต่งตั้ง 
๑.๔  ปรับแก้ไข SAR ตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการ ตามข้อที่ ๑.๓ และจัดส่งตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

๒. ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
๒.๑  ประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม)  
๒.๒  ส่งผลการประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (๑๐ – ๓๑ กรกฎาคม) 
๒.๓  ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (๑ – ๑๕ สิงหาคม) 
๒.๔  ส่งผลการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (๑๕ – ๓๑ สิงหาคม) 
๒.๕  ส่งผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA (๑๕ กันยายน) 
๒.๖  ประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (๕ – ๑๕ ตุลาคม) 

๓. แต่งตั้งกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือรายงานให้อธิการบดีได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ    
และมอบให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุง 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และกรอบเวลาในการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๓๗- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และกรอบเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน         
ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. แต่ละตัวบ่งชี้ของ CUPT QA มีรองอธิการบดีรับผิดชอบหลัก ๑ ท่าน เพ่ือเก็บข้อมูลโดยประสานงาน 
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และกอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์                  
ที่ก าหนดโดย 
๑.๑  ก าหนดระบบและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้มีการพัฒนาและบรรจุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
๑.๒  ส่งผลการด าเนินงานเพ่ือรวบรวมเป็น SAR ระดับมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๓  รับผิดชอบชี้แจงผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานแก่กรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย  

แต่งตั้ง 
๑.๔  ปรับแก้ไข SAR ตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการตามที่ ๑.๓ และจัดส่งตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

๒. ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
๒.๑ ประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – ๑๐ กรกฎาคม)  
๒.๒  ส่งผลการประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (๑๐ – ๓๑ กรกฎาคม) 
๒.๓  ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (๑ – ๑๕ สิงหาคม) 
๒.๔  ส่งผลการประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (๑๕ – ๓๑ สิงหาคม) 
๒.๕  ส่งผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA (๑๕ กันยายน) 
๒.๖  ประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (๕ – ๑๕ ตุลาคม) 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
และกรอบการด าเนินงานเพ่ือน าสู่การปฏิบัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการมาระยะเวลาหนึ่ง กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เห็นว่ากรอบการด าเนินงานค่อนข้างมีความชัดเจน หากได้มอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานอ่ืน
รับผิดชอบโดยตรง จะสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ จึงเสนอให้มีการพิจารณากิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. นิทรรศการโครงงานนิสิต (ระดับปริญญาตรี) 
๒. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
๓. พะเยาวิจัย (ผลงานคณาจารย์ และนักวิจัย) 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการมอบหมายความรับผิดชอบ      
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบโดยตรง
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. นิทรรศการโครงงานนิสิต (ระดับปริญญาตรี) 
๒. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
๓. พะเยาวิจัย (ผลงานคณาจารย์ และนักวิจัย) 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 
 
 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบพันธกิจมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีร่ายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ในการประเมินผู้บริหาร มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ไม่สมดุลกัน กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงเสนอให้มีการมอบหมายความรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหม่ ดังนี้ 

๑. ด้านการเรียนการสอน 
๒. ด้านการวิจัย 
๓. ด้านบริการวิชาการ 
๔. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. ด้านบริหาร 
๖. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๗. ด้านการบริการสาธารณสุข 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการมอบหมายความรับผิดชอบ
พันธกิจมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อมูลรายละเอียด
พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบกิจกรรมในการบริหารตาม Deming Cycle 
สรุปเรื่อง 
  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘               
และการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้เสนอว่าหน่วยงานมีภาระงานที่ไม่สมดุล
กัน ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ             
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นพื้นฐานรองรับการด าเนินงานในระยะต่อไปได้แล้ว จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง     
ความรับผิดชอบตาม Deming Cycle ในปีต่อ ๆ ไป โดยจะให้ก าหนดผู้รับผิดชอบคือหน่วยงานใด ดังนี้ 

๑. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- ธันวาคม – มกราคม ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- มีนาคม ติดตามผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน 
- ตุลาคม ติดตามผลการด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือน 

๒. การประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – กรกฎาคม) 
๓. การประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (สิงหาคม) 
๔. การประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (กันยายน) 
๕. การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ธันวาคม) 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาการมอบหมายความรับผิดชอบ
กิจกรรมในการบริหารตาม Deming Cycle รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 
 



-๓๙- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ
กิจกรรมในการบริหารตาม Deming Cycle ดังนี้ 

๑. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- ธันวาคม – มกราคม ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- มีนาคม ติดตามผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน 
- ตุลาคม ติดตามผลการด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือน 

๒. การประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร (พฤษภาคม – กรกฎาคม) 
๓. การประเมิน CUPT QA ระดับคณะ (สิงหาคม) 
๔. การประเมิน CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย (กันยายน) 
๕. การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ธันวาคม) 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง ประเด็นส าคัญของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา สรุปประเด็นส าคัญของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาประเด็นส าคัญของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบประเด็นส าคัญของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบคณบดีคณะ/วิทยาลัย ศึกษาและท าความเข้าใจกับประเด็นส าคัญของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว หากมีประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 
 
 



-๔๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิต
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ           
แนวปฏิบัติในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียน       
การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว   
เรียบร้อยแล้ว  

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัต ิดังนี้ 
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙    
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการ

สอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙  
๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียน        

การสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนการสอน ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
และการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ในระบบ iClassroom พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐... 

 
 



-๔๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐ เรื่อง (ร่าง) แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมหารือ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ            
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ของนิสิต และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
และมอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑ เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมหารือ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ            
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมอบกองบริการการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าว ไปยังคณะ/วิทยาลัย 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๒ เรื่อง (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติดังนี้ 

๑. (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๔๒- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

๑.๑ แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๒ แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร         
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยังคณะ/วิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๓ เรื่อง ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  ณ นคร ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นเจ้าภาพการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหนังสือ ศธ ๐๕๙๐.๐๔/๐๕๐ ลงวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งตอบรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก าหนดจัดงานขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๐ นั้น   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ กองกิจการนิสิต จึงขออนุญาต
ใช้ตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการใช้ตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีพิเศษ 
๒. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะคณะท างานและเลขานุการคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา    
ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน แจ้งว่าคณะท างานฯ ได้ประกาศผลรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับเครือข่าย งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล 
สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย จ านวน ๑ รางวัล ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ผลงานเรื่อง ระบบการจัดการร้านค้าปลีก (Retail Management System) 
โดยนายชญานนท์  สุปัญญารัตน์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้แทน 
เข้าร่วมรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ในโครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการ
แสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๕ 
ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 ๖.๒.๑.๒ คณะศิลปศาสตร์... 

 
 



-๔๓- 
 

๖.๒.๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ ซึ่งได้พัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยที่หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
HERP Congress IV ไดป้ระสานมาเพ่ือขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
น าผลงานสิ่งประดิษฐ์แอพพลิเคชั่น “Thai tone app” ไปจัดแสดงในงาน HERP Congress IV  
ในระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ ส านักราชเลขาธิการ แจ้งเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญ
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดี (ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ด าเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ วีดิทัศน์ผลการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕๘ และโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๓.๑ ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิทิน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๓.๒ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางและจัดรูปแบบการจราจรใหม่ 
พร้อมทั้งจะด าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางหลวงแผ่นดินบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงเส้นทางสัญจรดังกล่าวประมาณ ๗ เดือน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางและการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว 
แก่บุคลากรในหน่วยงานต่อไป    

 
๖.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้

๖.๒.๔.๑ รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๔๔ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจ านวนเงิน ๑,๕๐๔,๐๕๒,๕๕๒.๐๑ บาท 
และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน ๑๔๙๗,๘๙๙,๓๔๔.๗๔ บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๔.๒ ก าหนดการโครงการสานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖.๒.๔.๓ ก าหนดการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารเย็น          
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารบริการเรือนเอ้ืองค า มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา 
๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖.๒.๔.๔ ก าหนด... 
 
 



-๔๔- 
 

๖.๒.๔.๔ ก าหนดการจัดโครงการ Meeting of the mind ปีที่ ๖ “We Love UP Fancy Sportsman” ในวันอังคารที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องภูกามยาว ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ของขวัญปีใหม่
จากท่านผู้บริหาร ท่านละ ๑ ชิ้น 

๖.๒.๔.๕ วีดิทัศน์แนะน าพระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานพระนามาภิไธย สธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจบูชาพระพุทธรูปนาคปรก สธ. สามารถติดต่อได้ที่กองคลัง หรืองานประชาสัมพันธ์ 
และร้านขายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อสอบถาม ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๑ 

 
๖.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๕.๑ ขอเชิญชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากแนวคิดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผลงานนิสิต
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 
๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ณ เวทีกลาง “งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา” 

๖.๒.๕.๒ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๑๖ “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” Thai Music and Performing Arts Festival in Honour 
of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn the Most Illustrious Thai Artist    

 
๖.๒.๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานปริมาณน้ าคงเหลือของแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปามหาวิทยาลัยพะเยา 

และมาตรการประหยัดน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๖.๒.๖.๑ ปริมาณน้ าคงเหลือของแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปามหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๑) อ่างนาปอย คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่สามารถจ่ายน้ าได้) 
๒) อ่างเก็บน้ า ๑  คงเหลือ ๑๒๖,๘๑๔ ลูกบาศก์เมตร 
๓) อ่างเก็บน้ า ๒  คงเหลือ ๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่สามารถจ่ายน้ าได้) 
๔) รวมอ่าง ๑ และ ๒ คงเหลือ ๑๓๕,๘๑๔ ลูกบาศก์เมตร (คาดว่าคงเหลือใช้อีกประมาณ ๖๕ วัน)  

๖.๒.๖.๒ มาตรการประหยัดน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑) ปิดการจ่ายน้ าประปา ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น กลุ่มอาคารเรียน 

อาคารส านักงาน ดังนี้  
- กลุ่มอาคารเรียนรวม  
- อาคารส านักงานอธิการบดี  
- กลุ่มอาคารเรียนรวม CE 
- กลุ่มอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต  
- กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

๒) ให้มีการเปิดใช้น้ าประปาส าหรับห้องน้ า ในอาคารส านักงานและกลุ่มอาคารเรียน โดยจะเปิด
น้ าประปาให้ใช้ที่ชั้น ๒ ของอาคาร ส่วนชั้นอ่ืนๆ จะปิดการใช้งาน  

 
 
 
 
 

๓) เปิดน้ าประปา... 
 
 



-๔๕- 
 

๓) เปิดน้ าประปา ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. และช่วงที่ ๒ ตั้งแต่เวลา 
๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ของกลุ่มอาคารหอพักบุคลากรและหอพักนิสิต ดังนี้  
- กลุ่มอาคารหอพักนิสิต UP-DORM  
- กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มพ. ๑ ถึง มพ. ๑๘ และ มพ.อ. ๗ 
- กลุ่มอาคารหอพัก มพ.นิเวศน์ ๑ – ๓  
- กลุ่มอาคารหอพัก มพ.อ. ๑ – ๖ 
- กลุ่มอาคารบ้านพักผู้บริหาร ๒๐ หลัง  

 
๖.๒.๗ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้

๖.๒.๗.๑ รายงานความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ จากที่ประชุมสามัญ ทปอ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ และที่ประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม LIB ๑๐๘ ชั้น ๑ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๗.๒ รายงานความคืบหน้า CUPT QA จากที่ประชุมสามัญ ทปอ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘            
และที่ประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม LIB ๑๐๘ ชั้น ๑ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒.๗.๓ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการขอยกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐           
ในการจัดสัมมนานานาชาติ ๑st ASEAN Smart Grid Congress ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ที่จะต้องมีการจัดประชุมนานาชาติในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อัฟริกา เอเชียตะวันออก และสหรัฐอเมริกา 
โดยเงินที่ได้รับการสนับสนุนจะมาจากหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานภายในประเทศ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     

 

๖.๒.๘ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๘.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วนงานราชการ (Campus Power) จากเซลล์แสงอาทิตย์ 

บนเครือข่าย Smart Grid ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นการด าเนินการระยะที่ ๒ ในการขยายพลังงานไฟฟ้า
ระบบสมาร์ทกริดสู่ชุมชนจังหวัดพะเยา โดยในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิค 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การท างานของระบบสมาร์ทกริด จะเป็นระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ
ที่เชื่อมต่อกัน และสามารถควบคุมการใช้พลังงานด้วยระบบไอที ท าให้การส่งไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้
และผู้ผลิต มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียการส่งกระแสไฟฟ้าโดยสิ้นเปลือง และลดค่าไฟฟ้า
ไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเอง แม้ไม่มีปัญหาในการส่งกระแสไฟฟ้า แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในแต่ละเดือนค่อนข้างมาก ซึ่งระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดนี้จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น 

๖.๒.๘.๒ วีดิทัศน์เบื้องหลังการด าเนินโครงการ Campus Power Smart Grid 500 kW University of Phayao 
ของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๔๖- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 


