
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) 

วันพุธที ่๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ) แทน 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ  รัชชุศานติ) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์) แทน 

๑๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นางสาวภัคธิมา  วรศิริ) แทน 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง) แทน  

๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์) 

๒๓. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) แทน 

๒๔. ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๕. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 

๒๖. ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๗. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน 

 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๔. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
 
 
 รายนามผู้เข้ารว่มประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายวิทูรย์  ตลุดก า ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๑. นางปิยฉัตร พุทธวงศ ์ หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร 
๑๒. นางชัชชญา  ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน นักวิชาการศึกษา 
๑๔. นางสุพร ทิพย์จักร ์ นักเอกสารสนเทศ 
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 

 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๒๒ (๖/๒๕๖๐) เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๒ (๖/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี                               
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๒ (๖/๒๕๖๐) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๑๒๓ (๗/๒๕๕๙) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๓ (๗/๒๕๖๐) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒๓ (๗/๒๕๖๐) 
แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการตรวจทาน
ต้นฉบับบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อการตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี              
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการสื่อสาร ซึ่งจากผลการระดมความคิดเห็นได้รับข้อเสนอว่ามหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน                              
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เป็นภาษาต่างประเทศไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงานของบุคลากรและสร้างการยอมรับทางด้านวิชาการ ให้แก่ตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัย          
ในระดับสากล นั้น 

   กองกลาง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการตรวจทาน                  
ต้นฉบับบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเพ่ือการตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการตรวจทานต้นฉบับบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

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

บทความวิชาการภาษาต่างประเทศเพ่ือการตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว           

และมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองคลัง น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference 
in Computing : AUC2) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                     
ทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference                              
in Computing : AUC2) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดและการด าเนินการจัดประชุม              
วิชาการ “โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference                           
in Computing : AUC2)” ระหว่าง ๓๔ สถาบัน ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                  
โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference                    
in Computing : AUC2) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน        
(the ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2) ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี           

ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2) 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว           

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต          
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์              
ไม่สามารถรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่จะขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติ
อนุมัติบรรจุหลักสูตรดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา               
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ได้มีมติอนุมัติให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าว
ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)      
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
ภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 

 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๔๗๑๑๐ รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ีนางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง                  

อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๔๗๑๑๐ รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) ของนางสาวกนิษฐา  สุริยะ รหัสนิสิต ๕๙๒๑๓๖๕๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+    
โดยที่คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขผลการศึกษาดังกล่าว โดยระบุว่าเกิดจากความผิดพลาด      
ส่วนตัวของผู้สอน (ตั้งค่าระบบการวัดผลผิด) นั้น 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง                     
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง รายวิชา 

๑๔๗๑๑๐ รัฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต่อไป  
 

มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๔๗๑๑๐ รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวกนิษฐา  สุริยะ รหัสนิสิต ๕๙๒๑๓๖๕๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง เป็นลายลักษณ์อักษร 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ           
ของคณะแพทยศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข      
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๘ หลักสูตร และจัดแผนการศึกษาแบบคู่ขนาน จ านวน ๖ หลักสูตร       
และได้ใช้ระบบ CUPT QA เป็นระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา                   
แต่เนื่องจากแพทยสภาได้ก าหนดเป็นนโยบายให้คณะแพทยศาสตร์ที่มีนิสิตจบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว         
ต้องใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา และได้มอบหมายให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย      
(กสพท.) เป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประเมินระดับคณะ และได้ก าหนดหลักเกณฑ์       
การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ โดยใช้เกณฑ์ WFME                  
ในการประเมินระดับหลักสูตร นั้น 

คณะแพทยศาสตร์... 

 

 



-๘- 
 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ          
ของคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
อนุมัติใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ของคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ของคณะแพทยศาสตร์ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา 

สนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม               
“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่าง  ๆจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ               
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตนเอง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกระทรวงสาธารณสุข           
ก าหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร          
พร้อมทั้งส่งพระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และค าขวัญพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี             
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ” มาเพ่ือเป็นแนวทาง                       
หรือประเด็นในการประชาสัมพันธ์ นั้น 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนกิจกรรม 
“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ตามบริบทของตนเอง โดยจัดให้มีการลงนาม
ปฏิญาณตนงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของวันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
รวมถึงโทษพิษภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมอ่ืนตามเห็นสมควร โดยให้ส่งรายงาน       
ผลการด าเนินกิจกรรมลงในแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐  
ส่งไปยังกลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค                 
อาคาร ๓ ชั้น ๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทาง E-mail : suesan_alc@hotmail.com 
ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมนี้ให้ส่งส าเนารายงานผลการด าเนินกิจกรรมฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ                                 
การอุดมศึกษา ทาง E-mail : koi1967@hotmail.com เพ่ือรวบรวมข้อมูลในภาพรวมส่งกระทรวงศึกษาธิการต่อไป       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 

mailto:suesan_alc@hotmail.com%20ภายใน
mailto:suesan_alc@hotmail.com%20ภายใน


-๙- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
กรณี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ           
ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ต่อไป  
 
มติ   ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
ท าความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ส่งไปยังกลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ผลการพิจารณาตอบข้อหารือกรณีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบันการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการพิจารณาตอบข้อหารือกรณีการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบันการศึกษา                    
ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้สถาบันการศึกษาของรัฐพิจารณาชะลอ          
การรับงาน ในระหว่างรอค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา อันเนื่องมาจากมีข้อร้องเรียนจากสมาชิกและสมาคม                 
ทางวิชาชีพวิศวกรรมว่าสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอ่ืนซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากวิศวกร ได้รับบริการทางวิศวกรรมอันเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม           
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนว่า 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิกดังกล่าว โดยแนบ “บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพ                
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของสถาบันการศึกษา” แจ้งกลับไปยังนายก                   
สภาวิศวกร โดยมีข้อสรุปในประเด็นที่ร้องเรียนปรากฏในหน้า ๔ – ๕ ใจความโดยสังเขปว่า “ในกรณีสถาบันอุดมศึกษา      
ของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน และมีอ านาจหน้าที่     
ด าเนินการตามที่กฎหมายจัดตั้งก าหนดไว้ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น การที่กฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ก าหนดวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพ่ือให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษา           
จึงย่อมสามารถให้บริการทางวิชาการได้โดยไม่ต้องด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ       
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แม้ว่าการให้บริการทางวิชาการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม     
หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็ตาม ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรเป็นไป                     
เพ่ือประโยชน์ในการให้การศึกษา วิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีหลักสูตรก าหนดไว้ในสาขาวิชาที่จัดให้มี   
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 

 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง รายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย) 
(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานข้อมูลนิสิตและแผนภูมิแสดงข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไป            
ตามประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย) (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑)             
ในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา           
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) และการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษา             
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หรือน้อยกว่า) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ครั้งที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจ านวนทั้งสิ้น                            
๙๘๙ ราย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลคะแนนผ่านระบบบริการการศึกษา ในเว็บไซต์ http://www.reg.up.ac.th ต่อไป     
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง 
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ คุณวุฒ ิ

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งส าเนาหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ              
เพ่ือประโยชน์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ คุณวุฒิ  
ได้แก่  

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 

 



-๑๑- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง หลักสูตรวิชาการต่อต้านการทุจริตเปิดสอนแก่นักศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าภาค ๕ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา ในการน าหลักสูตรวิชาการต่อต้าน                             
การทุจริตเปิดสอนแก่นักศึกษา เพ่ือน าหลักสูตรกระบวนวิชาต่อต้านการทุจริต บรรจุเป็นกระบวนวิชาเพ่ือเปิดสอน                    
แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่นักศึกษา อันเป็นอนาคตของชาติที่ส าคัญต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ก าหนดจัดการประชุม The Second International Conference on Current Issues 

of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD) 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งก าหนดจัดการประชุม The Second International 
Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD) จากส านักเลขาธิการการประชุม International               
Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่                     
๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เมือง Ahwaz และประสงค์จะเชิญผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทยและนักวิจัยจากประเทศไทย               
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ  ด้านภาษา โดยสามารถ                  
น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ อาหรับ และ เปอร์เซีย รวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาถิ่น                   
ของไทย ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จะต้องส่งบทคัดย่องานวิจัยภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และช าระ
ค่าลงทะเบียนจ านวน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐฯ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ที่ www.llld.ir/en/ หรือติดต่อผู้จัดการประชุม 
(Dr.Seyed Hossein Fazeli) ทางโทรศัพท์ +๙๘-๙๑๖-๗๗๖๕๙๑๔ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fazeli78@yahoo.com 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 

 

http://www.llld.ir/en/%20หรือ
mailto:fazeli78@yahoo.com


-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานประชุมวิชาการ     
และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ ราย ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ คือ นางสาวพรทิพา  สุพรรณ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งก าหนดการเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานรางวัล              
ในโอกาสต่อไป ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรชมเชยจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการจัดส่งเกียรติบัตรให้สถาบันอุดมศึกษา       
เพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาในภายหลัง โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับ      
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานได้ทาง www.mua.go.th หัวข้อ ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่  ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 

 

 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ เรื่อง มติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอแจ้งมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ       
ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติเห็นชอบ      
และให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบ และ/หรือมีมติมอบหมายให้หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการขับเคลื่อนมติที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลทางการปฏิบัติเป็นรูปธรรมความส าเร็จได้ ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีการประชุม   
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือเป็นกระบวนการเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามาพัฒนา     
นโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพร่วมกัน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่      
๒๑ – ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากทกุภาคส่วนเข้าร่วมประชุม จ านวน ๒,๗๑๙ คน           
มีฉันทมติร่วมกันต่อประเด็นนโยบายส าคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวม ๔ เรื่อง คือ 
 มติ ๑ น้ าดื่มที่ปลอดภัยส าหรับประชาชน 
 มติ ๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพ่ือสุขภาวะ 
 มติ ๓ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
 มติ ๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เรื่อง ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์          
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอแจ้งหนังสือ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๕๐๐ ราย ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา               
ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนก าหนดวันและเวลานั้น กรุณาติดต่อกับกองพระราชพิธีส านักงาน
พระราชวัง (โทร. ๐๒ ๒๒๑๐๘๗๓) และกรมราชองครักษ์ (โทร. ๐๒ ๒๘๓๒๓๔๐) เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการ              
แล้วจัดส่งพร้อมด้วยส าเนาค ากราบบังคมทูล และร่างพระราโชวาท ไปยังส านักราชเลขาธิการ ก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒... 

 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ เรื่อง ก าหนดการงานท าบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี พระเดชพระคุณ หลวงปู่พระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า พระอารามหลวง, 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ 

สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการงานท าบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี พระเดชพระคุณ หลวงปู่พระอุบาลี                  
คุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า พระอารามหลวง, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ณ มณฑลพิธี                        
พระวิหารหลวงวัดศรีโคมค า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันอังคารที่           
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการท าบุญ “อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” 
(ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการท าบุญ “อาคาร ๙๙ ปี 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ในวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ ขอความกรุณา              
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีดังกล่าว กลับไปยังกองกลาง งานธุรการ ภายในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๗ ปี 
สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๗ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายสักการะและน้อมร าลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมทั้ง       
เป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ทั้งนี้ จึงขอเชิญ
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันดังกล่าว ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูป
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา และห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เข้าร่วมฝึกซ้อมการวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.       
ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๗ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐       
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
และห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว กลับไปยังกองกลาง งานประชุมและพิธีการ        
ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๕... 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง ก าหนดการเดินทางโดยรถตู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้าร่วมบ าเพ็ญกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สรุปเรื่อง 
  กองกลาง ขอแจ้งก าหนดการเดินทางโดยรถตู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเข้าร่วมบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยพะเยา จะเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท                        
ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งกองกลาง ได้จัดเตรียมรถตู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ คัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง                 
โดยจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. และเดินทางกลับในวันเสาร์ที่                                    
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังกองกลาง งานธุรการ ภายในวันศุกร์ที่                       
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                  
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านก าลังคนสุขภาพให้มีปริมาณเพียงพอถึงความพร้อม                       
ด้วยคุณภาพ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพ่ือรับใช้สังคมภายใต้หลักการส าคัญของความร่วมมือ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ 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 าเนินการ น า (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ในข้อ ๑.๑ , ๑.๕ 
และ ๑.๖ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๔ (๑๕/๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการประสานผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลน่าน ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว              
ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 

 

 



-๑๗- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที ่๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ            

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้ อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ                    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสติ มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบกลางภาค 
เสนอคณะกรรมการกองกิจการนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลั ย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) 
กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ                 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจ าตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบรอ้ย การสอบปลายภาค 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ              
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ           
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่  การสอบกลางภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ             
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมู ลนิ สิ ตผู้ เข้ าสอบที่ ปฏิ บั ติ ไม่ เป็ นไปตามประกาศ               
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่  การสอบปลายภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๘ รายงาน... 

 

 



-๑๘- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย การสอบกลางภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย              

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการน าเรื่องดังกล่าวจัดท าเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการน ารายงาน
ข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย การสอบปลายภาค เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการท าวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดท าประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับ  
การท าวารสาร Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓... 

 

 



-๑๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๓ (๑๔/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๑๑ (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการค านวณเป็นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘           

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)   
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และแนวทางในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา            
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๕ (๑๖/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๔ ขออนุ มั ติ ยกเลิ กการสอบและขอความ

อนุเคราะห์จัดท าข้อสอบและก าหนดวัน
สอบ พร้ อมจั ดผู้ คุ มสอบ รายวิ ชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติยกเลิกการสอบรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการจัดท าข้อสอบ ก าหนดวันสอบ พร้อมจัดหาผู้คุมสอบ

รายวิชาดังกล่าว เฉพาะกรณี 
๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 

๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ล่วงรู้ไปยังนิสิตช่วงระหว่างสอบ และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๔. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ ช่ัวโมงละ ๑๐๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่ าตอบแทน โครงการเตรียมความพร้อมด้ านวิชาการและทักษะการใช้ ชีวิต                         
ในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๓,๘๐๐ บาท 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการจัดประชุม
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสอบรายวิชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการ            
เพื่อพิจารณาลงมติในรายงานผลการรวบรวมต่อไป 

 

 

 
- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๗... 

 

 



-๒๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๗ (๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

๖.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แนวปฏิ บั ติ ในการช่ วยเหลื อนิ สิ ต
ผู้ประสบภัย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย  
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว โดยให้เพิ่ม         

การอ้างอิงระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดท า
ระเบียบเพื่อรองรับกรณีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป 

กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเทียบเคียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบอ่ืน ๆ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๘ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๔ บัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบข้อสรุปในการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามัน           
ของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card ดังนี ้
๑.๑ มอบอ านาจให้แต่ละหน่วยงานที่ใช้รถเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเติมน้ ามัน Fleet Card   

ทั้งนี้ เพื่อสามารถควบคุมดูแลผู้ถือบัตรและใช้บัตร Fleet Card พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้ตรวจสอบ        
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ามันตามรายงานที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานได้ควบคุม    
การใช้น้ ามันของรถแต่ละคันที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานอยู่แล้ว อีกทั้งหากมีปัญหา
ขัดข้องกรณีการช าระเงินจะได้ไม่กระทบต่อหน่วยงานอื่น 

 

กองคลัง รับทราบมติที่ประชุม และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดประชุมหารือการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร การช าระเงิน 
และรายการใช้น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่ วยงาน            
Fleet Card เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป  

๑.๒ การใช้บัตรเติมน้ ามัน... 

 

 



-๒๑- 
 

๑.๒ การใช้บัตรเติมน้ ามัน ควรใช้ในกรณีการเติมน้ ามันประจ าเดือนภายในจังหวัดพะเยา 
เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นบัญชีค่ าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
ประจ าเดือน ในส่วนของการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดรวมถึงการยืมรถยนต์
ระหว่างส่วนงานในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เห็นสมควรให้ใช้การเติมน้ ามันโดยเงินสด 
(เงินยืมทดรองจ่าย) เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงาน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายน้ ามันจะต้องท าความเข้าใจวิธีการด าเนินการ ทั้ง ๒ 
ระบบ เพื่อให้ได้รายงานการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้อง 

๒. มอบผู้อ านวยการกองคลัง และคณะ/วิทยาลัย ร่วมประชุมหารือการด าเนินการขอใช้บัตร การใช้บัตร 
การช าระเงิน และรายการใช้น้ ามันของบัตรเติมน้ ามันส าหรับหน่วยงาน Fleet Card เพื่อให้มีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๙ (๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๒.๑ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี 

นางสาวธรณ์ ธนนั นท์   ไชยวงค์ ษา 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ 
ทักษะชีวิต 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๓ ทักษะชีวิต          

แก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวพัชราภรณ์  จงมีสุข รหัสนิสิต ๕๙๒๑๒๒๒๓ จากเดิม D+ 
แก้ไขเป็น A 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเป็นเงินจ านวน 
๓% ของเงินเดือนจ านวน ๑ เดือน กรณีการแก้ไขผลการศึกษาของนางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทั้งนี ้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ดังนี ้
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๒.๓ ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

 
 

อยู่ ระหว่ างด า เนิ นการของกองบริ ก ารการศึ กษ า             
ในการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเป็น
เงิ น จ าน วน  ๓ % ข อ งเงิ น เดื อ น จ าน วน  ๑  เดื อ น            
กรณีการแก้ไขผลการศึกษา ของนางสาวธรณ์ธนนันท์  ไชยวงค์ษา 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๓ ตามประกาศ
มหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี          
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี ้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ดังนี ้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๐... 

 

 



-๒๒- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๐ (๔/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๒.๑.๑ (ร่ าง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต 

สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                        
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จารณากลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา            
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
    
 

๖.๒.๑.๒ (ร่ าง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๒.๕ บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล งค ว าม ร่ ว ม มื อ              
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด              

ของจังหวัดพะเยา 
๒. มอบกองอาคารสถานที่  ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           

เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองอาคารสถานท่ี ในการน า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดสะอาด ของจังหวัดพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อทราบต่อไป 

 

 
 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑... 

 

 



-๒๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาดังกล่าว ก่อน

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะศิลปะศาสตร์ ในการน า (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนพาน
พิทยาคม จังหวัดเชียงราย เสนอลงนาม ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๔.๒ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ           
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลเมืองแพร่  และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลบ้ านเชตวัน จั งหวัดแพร่  
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ 

และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ           

ทางวิชาการดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการน า 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่  สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองแพร่ เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา             
เพื่อทราบต่อไป 
 

๔.๓.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา                  
เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 

กองกิจการนิสิต รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ 
แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๔.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                     
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อ             
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 

๔.๔.๒ (ร่าง) หลักสูตร... 

 

 



-๒๔- 
 

๔.๔.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                         
เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔.๓ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภู มิสารสนเทศประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร            
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔.๔ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า ว ิช าอ น าม ัย สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ ระหว่ างน าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔.๕ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิ ชาอนามั ยชุมชน หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                       
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔.๖ (ร่าง) หลักสูตร... 

 

 



-๒๕- 
 

๔.๔.๖ (ร่ าง) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                             
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

๔.๔.๗ (ร่ าง) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรดุ ษฎี
บั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
ศิ ลปศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๔.๔.๘ (ร่ าง) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                     
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

๔.๔.๙ (ร่ าง) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                            
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔.๑๐ (ร่าง) หลักสูตร... 

 

 



-๒๖- 
 

๔.๔.๑๐ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุ ง             
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                               
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร           
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ ระหว่ างน าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพ ะเยา                          
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

๔.๖ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง 
(Advance Civil and Commercial Law) หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๗ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการคงช่ือราย วิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (Advance Civil and 

Commercial Law) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากช่ือรายวิชาครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และ          
วิธีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)                      
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้าราชการอัยการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว  
ทั้งนี้ ช่ือรายวิชาดังกล่าวจะไม่ซ้ ากับช่ือรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

๒. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง           
(Advance Civil and Commercial Law) เพื่ อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกเพื่ อบรรจุ            
เป็นข้าราชการตุลาการตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) พ.ศ. ๒๕๕๘            
และข้าราชการอัยการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว          
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ค าอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๐๓ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง           
(Advance Civil and Commercial Law) เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้ าราชการอัยการตามระเบี ยบ
คณะกรรมการอัยการ (กอ.) พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
น าเรื่ องดั งกล่ าว เสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา           
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๒. คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามมตทิี่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๗ ขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ในหลักการ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม                  
ช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดการแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณี Mr.Conrado S. Heruela 
ผู้เช่ียวชาญด้าน Climate Change, Sustainable Energy, and etc. เพิ่มเติม ต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ในการประสานจัดเตรียมการช้ีแจงข้อมูลรายละเอียด           
การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณี 
Mr.Conrado S. Heruela ผู้เช่ียวชาญด้าน Climate Change, 
Sustainable Energy, and etc. เพิ่มเติม ต่อไป 
 
 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตร... 

 

 



-๒๗- 
 

๖.๑.๑.๑ (ร่าง) หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                      
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
เทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๑.๑.๒ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ประยุ กต์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่ นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลั ยพะเยา ก่ อนน าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพะเยา                           
เพื่อพิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ ระหว่ างน า เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพะ เยา           
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๖.๑.๒ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ                      
ในโครงการนวั ตกรรมการพั ฒ นา 
สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท แพคกอน จ ากัด 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบโดยมอบกองบริการการศึกษา ศึกษารายละเอียด (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ

นวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก           
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน 
จ ากัด ทั้งนี้ ต้องไม่ทับซ้อนกับการลงนามกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว             
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา 
สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
บนเวที โลก ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี            
ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๔๔๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สมฤทธ์ิ  อุ่นอ้าย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๔๑๐๑ ฟิสิกส์ ๑ แก้ไขผลการศึกษา 

ของนางสาวชลธิชา  จันทร์ตา รหัสนิสิต ๕๙๑๐๐๖๑๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น D  
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการ

กระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ             
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

คณ ะวิทยาศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อว่ ากล่ าวตั กเตื อน             
ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ โครงสร้าง... 

 

 



-๒๘- 
 

๖.๑.๖ โครงการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา โดยไม่เพิ่มอัตราบุคลากร 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสาร รับทราบมติที่ประชุม 
และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 

๖.๑.๘ ขออนุ มั ติ ห ลั ก เกณ ฑ์ การให้ ทุ น
สนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒             
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบ
มติ ที่ ประชุม และได้ ด าเนิ นการจั ดท าเป็ นประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๙ ขอ อ นุ มั ติ เป ลี่ ย น ช่ื อ ห ลั ก สู ต ร         
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขา/สาขาวิชา (มคอ.๑) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
การเปลี่ยนช่ือหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑.๑๐ ขอ อ นุ มั ติ เป ลี่ ย น ช่ื อ ห ลั ก สู ต ร           
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว           
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า 
การเปลี่ยนช่ือหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 

 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ ธอท – พ. ย ๐๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐             
เรื่อง ขอน าเสนอโครงการสวัสดิการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมาย                  
ให้กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา                           
โดยมีความเห็น ดังนี้ 

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบที่เป็นสาระ                   
ส าคัญดังกล่าว มีองค์ประกอบที่เป็นสาระส าคัญ ได้แก่ คู่สัญญา (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยพะเยา)    
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ ข้อตกลงของมหาวิทยาลัยพะเยา การไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ                   
การยกเลิกบันทึกข้อตกลง และการแก้ปัญหา 

ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหาตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา                 
เห็นควรให้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามความประสงค์                               
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. เนื่องด้วยการลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา       
มีผลผูกพันระหว่างองค์กร (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น                    
การลงนามในบันทึกข้อตกลงจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงอ านาจในการลงนามผูกพันองค์กรประกอบด้วย 
  อนึ่ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สินเชื่อสวัสดิการบุคลากร              
มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 

 

 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอาทิตย์  ศรีชัย อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๑๐๐๒๐๓ กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายอาทิตย์  ศรีชัย อาจารย์ผู้สอน                            

ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา โดยยกเลิกแบบรายงานการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๓ 
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน หมู่เรียนที่ ๓ และ ๔ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC)             
และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และขอส่งแบบรายงานการศึกษาใหม่ โดยได้ชี้แจงว่าไม่ได้น าคะแนนเก็บ
ของนิสิตไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาค ท าให้นิสิตทั้งหมดได้รับผลการศึกษาที่น้อยกว่าที่เป็นจริง ส่งผลให้ผลการศึกษา  
ในรายวิชาดังกล่าวไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุมวาระเวียน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ กรณีแก้ไขผลการศึกษาและส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ โดยคณะนิติศาสตร์ 
ขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติยกเลิกผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๓ กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน  
หมู่เรียนที่ ๓ และ ๔ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๒. ขออนุมัติส่งผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๓ กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน หมู่เรียนที่ ๓ 
และ ๔ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. ขออนุมัติบันทึกผลการศึกษา เข้าระบบก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือไม่ให้กระทบกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอาทิตย์  ศรีชัย อาจารย์ผู้สอนประจ า                   
สาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอาทิตย์  ศรีชัย รายวิชา ๑๐๐๒๐๓ 
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายอาทิตย์  ศรีชัย อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



-๓๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายอาทิตย์  ศรีชัย อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๓ กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน 

แก้ไขผลการศึกษา ดังนี้ 
๑.๑ อนุมัติยกเลิกผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๓ กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน หมู่เรียนที่ ๓ 

และ ๔ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๒ อนุมัติส่งผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๓ กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน เรียนที่ ๓ 

และ ๔ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (AEC) และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑.๓ อนุมัติบันทึกผลการศึกษา เข้าระบบก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              

เพ่ือไม่ให้กระทบกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอาทิตย์  ศรีชัย เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น          

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณี               
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓ เรื่อง ขอหารือการตั้งชื่ออาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดสร้างอาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ แต่เนื่องจากอาคารโรงยิมดังกล่าว ยังไม่มีการจัดตั้งชื่อเรียก 
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเป็นทางการ จึงขอหารือการจัดตั้งชื่อตั้งชื่ออาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ชื่อ            
“อาคารสงวนเสริมศรี” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงขอหารือการตั้งชื่ออาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยพะเยา            
โดยใช้ชื่อ “อาคารสงวนเสริมศรี” พร้อมทั้งต้ังชื่ออาคารเป็นภาษาอังกฤษ  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการตั้งชื่ออาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ชื่อ “อาคารสงวนเสริมศรี”               
และเป็นชื่อภาษาอังกฤษ “SANGUANSERMSRI INDOOR STADIUM” 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องการใช้ชื่ออาคารเป็นภาษาอังกฤษต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 

 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ การปรับหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสหเวชศาสตร์ 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจประเมินหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต                                                     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เพ่ือการรับรองหลักสูตรดังกล่าว ให้สามารถเปิดสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งในการตรวจประเมินดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แจ้งผลการประเมินเบื้องต้น โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับเล็กน้อย
ใน ๓ ประเด็น เพ่ือการรับรอง ดังนี้ 
๑) ปรับชื่อหลักสูตรภาษาไทยเป็น “วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)” เพ่ือให้สอดคล้องกับ       

สถาบันที่มีการเปิดสอนในประเทศไทย และปรับชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น “Bachelor of Science 
(Medical Technology)” เพ่ือให้สอดคล้องกับสถาบันที่มีการเปิดสอนในระดับนานาชาติ 

๒) ปรับชื่อรายวิชา ๓๘๒๑๐๑ เป็น “เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์” ๑(๐-๓-๒)                 
และปรับและค าอธิบายรายวิชา 

๓) ปรับชื่อรายวิชา ๓๘๒๔๐๗ เป็น “สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกต์ใช้” ๒(๒-๐-๔)                      
และปรับและค าอธิบายรายวิชา 
ทั้งนี้  ข้อ ๒ และข้อ ๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) มคอ. ๑ ที่สภาเทคนิคการแพทย์             

ได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้ว ซึ่งยังอยู่ในระหว่างรอประกาศใช้            
อย่างเป็นทางการ และทั้ง ๓ ประเด็นนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ 
และโดยการแจ้งเวียนขอมติผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ  (e-Office) ภายในคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ และเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน กองบริการการศึกษา ได้น าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา และแจ้งเพ่ือทราบในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานสรุปจ านวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐            
จ านวน ๑๗๖ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีจ านวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร 
เป็นจ านวนเงิน ๘๓๙,๒๗๗,๗๙๓.๕๐ บาท และจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจ านวนเงิน 
๘๒๙,๕๖๒,๔๘๖.๓๖ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์ในการเดินทาง

โดยรถตู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเข้าร่วมการเป็นเจ้าภาพการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. และเดินทางกลับ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังกองกลาง งานธุรการ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
โดยผู้บริหารที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว สามารถฝากชุดปกติขาวไปกับรถตู้มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ที่กองกลาง งานธุรการ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 

 



-๓๓- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น. 
 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
     ผู้ชว่ยเลขานุการ  หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


