
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๘ (๒๒/๒๕๕๕) 

วันจันทร์ที ่๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๖.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (ดร.สุภาพร  ภัสสร) แทน  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.ภัทรา  บุรารักษ)์ แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 
 
 

 ๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายธเนศ  ทองเดชศรี) แทน 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์) แทน  
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๒. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๓. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๖. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. นายจักรพงค์  มาลีพัตร (แทน)  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘.  นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน)   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๑๔. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  หัวหน้าส านักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

                     ๑๗. นางสาวหัทยา... 



-๓- 
 

๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๑๙. นางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ  นักประชาสัมพันธ์ 
 

เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนรวม โดยเฉพาะการประชุมกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น
ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มอบให้หน่วยงานเป็นผู้ดูแล ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเลือกชนิดและ
จ านวนของคอมพิวเตอร์พกพา โดยก าหนดส่งภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
๒.๑ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน (พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ,

พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย (พ๑) และพนักงาน
ราชการ)  

 -  เงินเดือนตั้งแต่ ๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ 
 - เงินเดือนตั้งแต่ ๒๕,๐๐๑  – ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 
 - เงินเดือนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑  บาทขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔ 
๒.๒ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวันเริ่มปรับอัตราเงินเดือนให้พนักงานตาม ข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๒ และ          

ข้อ ๔.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ๓. ก าหนดการนัดประชุมหารืออธิการบดี รองอธิการบดี เกี่ยวกับประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕   
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  การรับรองปริญญาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้ติดตามประเมินความก้าวหน้าในการตรวจประเมิน
ความก้าวหน้าในการตรวจประเมินเพ่ือรับรองสถาบันการศกึษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แต่จากการตรวจเยี่ยม 
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไม่พบความคืบหน้าในการด าเนินการที่แตกต่างไปจากเดิม คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒๐๘ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงมีความเห็นว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จักต้องด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเภสัชกรรมผลิตยาเม็ด และยาปราศจากเชื้อให้แยกออกจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ซึ่งควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
   

   
                       ฝ่ายเลขานกุาร... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล และ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ
เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับทาง สอว.(ส านักงานส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการและข้อเสนอด้านงบประมาณ       
เพ่ือเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล สอว. ตามมติ
คณะรัฐมนตรี นั้น  

 

บัดนี้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจะจัดประชุม KM workshop ร่วมกับ สอว. ในวันที่   
๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ โดยจัดการประชุม ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบแนวคิดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ ขอส่งรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากรอบความคิดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้าฯ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ                  
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ       
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ระเบียบวาระที ่๑.๒.๕... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด ชี้แจงข้อผิดพลาดการค านวณหน่วยกิต 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยบริษัทลานนาคอม จ ากัด ขอชี้แจงข้อผิดพลาดในการค านวณหน่วยกิต กรณี หน่วยกิตรวม     
ในทรานสคริปของนิสิตไม่ตรงกับหน่วยกิตรวมในรายงานตรวจสอบโครงสร้างของนิสิต ซึ่งพบว่าเป็นข้อมูลของนิสิต    
ที่กองบริการการศึกษาออกทรานสคริปหลังส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตไปแล้ว จ านวน ๑,๒๘๘ คน ซึ่งบริษัท            
ได้ตรวจสอบ และสรุปสาเหตุของข้อผิดพลาด จ านวน ๕ สาเหตุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบกองบริการการศึกษาออกทรานสคริปใหม่ให้กับนิสิต ทั้ง ๑,๒๘๘ คน 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา                 
   ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ 
   ด้านศิลปะการแสดง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 กองบริการการศึกษา ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะการแสดง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และ        

การด าเนินงานโครงการส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต   
ที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
 กองแผนงาน ขอน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานโครงการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต     
และการด าเนินการโครงการส ารวจความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
                    ระเบียบวาระที ่๑.๒.๘... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง การจัดหาผลประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบ และถือปฏิบัติในเรื่อง    
ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) รายละเอียดปรากฏตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๗/๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่จัดซื้อจากเงินรายได้และ
เพ่ือเป็นการลดจ านวน เรื่อง ขอหารือในท านองเดียวกันที่ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
 กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ระเบียบวาระที ่๑.๒.๑๐... 



 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ 
 

รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  
กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนสิิต ในการน า 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนสิิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร                    
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรบัแกไ้ข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕ 
โดยมีก าหนดการประชุม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล              
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

-๗- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗... 
 

 



-๘- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเง่ือนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน   
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน 

และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
๒. มอบงานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป  

 
 

๑. งานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียนและบันทึก 
เพิ่มเติมแนบท้าย เรียบร้อยแล้ว   

๒. อยู่ระหวา่งการด าเนินการของคณะศลิปศาสตร์ในการ    
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย    
 
 
 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๓ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน  
คุณภาพการศึกษา ในการรวบรวม (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
จากคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

                      ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลง... 
 

 



-๙- 
 

 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๓ (๑๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๒.๒ การลงนาม MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING between School 
of Energy and Environment, 
Phayao University and Faculty of  
Engineering, Kasetsart University  
for Installation of Flux System  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
between School of Energy and Environment, Phayao University and Faculty of 
Engineering, Kasetsart University for Installation of Flux System และมอบวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข (ร่าง) MOU โดยน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ     
หน่วยนิติการเพื่อตรวจสอบ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    
ในการเสนอ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between 
School of Energy and Environment, Phayao University 
and Faculty of Engineering, Kasetsart University for 
Installation of Flux System ให้กับรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการพิจารณา 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

กองอาคารสถานที ่
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างหน่วยงานกองอาคารสถานที ่
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างหน่วยงานกองอาคารสถานท่ีต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาการปรับโครงสรา้ง 
หน่วยงานกองอาคารสถานที่ 
 

๕.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน       
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง     
ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
ขอกลับเขา้ปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูร่ะหว่าง 
ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕... 

 

 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  

การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน    
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คูข่นาน ๒ 
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ประดับเข็มตราสัญลักษณ์ของบัณฑิต  
บนปลายแถบผ้าคล้องคอก ามะหยี่สีม่วง ตามแบบที่ ๓ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสติในการ 
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกาย
ส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยให้ประดับเข็มตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตบนปลายแถบ
ผ้าคล้องคอก ามะหยี่สีม่วง ตามแบบที่ ๓ 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก 
ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่ายอดเยี่ยม  
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบมอบกองกิ จการนิสิต ปรับแก้ ไข (ร่ าง)                  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์
เก่ายอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕   

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสติในการ 
จัดท า (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเสนออธิการบดลีงนามต่อไป 
 

 ๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการจัดท า 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอสภา 
มหาวิทยาลยัพะเยาพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

 ๔.๔ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรม
และภมูิปัญญา 
 

มติ       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว แก้ไขผลการเรียน 

ในรายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญา ของนายทนันต์  นิทัศน์สันติคุณ รหัสนิสิต 
๕๓๒๓๕๙๕๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจดัการและ
สารสนเทศศาสตร์ประสานกองการเจ้าหนา้ที่ หน่วยนิตกิาร 
ในการจัดท าหนังสือภาคทัณฑ์ นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์

                 ๔.๕ ขอความเห็นชอบ... 
 

 



-๑๑- 
 

 ๔.๕ ขอความเห็นชอบให้ทุกคณะบันทกึ
ข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของ
สิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ลงใน

ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการฝึกอบรมการบันทึก

ข้อมูลลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัตติ่อไป 
 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย 
ในการฝึกอบรมการบนัทึกข้อมลูลงในระบบห้องสมดุอัตโนมัต ิ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการของศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษาในการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตกิับคณะ/วิทยาลยั 

 ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ ากว๊านพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมประสานคณะ/
วิทยาลัย ศึกษาวิจัยและติดตามโครงการดังกล่าวต่อไป 
 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมประสานคณะ/วิทยาลัย
ศึกษาวิจัยและติดตามโครงการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
น้ ากว๊านพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 ๔.๘ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ยพะ เย า  กั บ 
Sungkyul University College of Social 
Sciences, Republic of Korea  
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจดัการ 
และสารสนเทศศาสตร์ ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับ Sungkyul University College of Social Sciences,         
Republic of Korea  เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ต่อไป 
  

๕.๑.๑ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบ ารุงสมาชิกสภาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ปีท่ี ๑๖ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ ๑๖ เพื่อเป็นค่าบ ารุงสมาชิก 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๒ ผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  
พ.ศ.๒๕๕๕ 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

                   ๕.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๒- 
 

๕.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
เง่ือนไข หลักเกณฑ์การรับย้ายสาขา
พยาบาลศาสตร์ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เง่ือนไข หลักเกณฑ์การรับย้ายสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว โดยตัดข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๖ 

และปรับข้อ ๑.๒ จากผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เป็น ๓.๒๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว     
โดยตัดข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๖ และปรับข้อ ๑.๒ จากผลการ
เรียนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เป็น ๓.๒๕ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม 

๕.๑.๔ แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี ้
      ๑.๑ ดร.พรชัย  นุชสุวรรณ                                                ประธานกรรมการ 
              อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
      ๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี กรรมการ 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
      ๑.๓   นายนคร  ศิลปะอาชา    กรรมการ 
              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๑.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
              คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
      ๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล  กรรมการ 
             ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ 
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี ้

๑.๑   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ 
๑.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการ 
๑.๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการ 
๑.๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์  กรรมการ  
๑.๕ รองศาสตราจารย์ปรียานนท ์ แสนโภชน์    กรรมการ  
๑.๖ รองศาสตราจารย์พูนพงษ ์ งามเกษม กรรมการ  
๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ ์ กรรมการ  
๑.๘ ดร.ส าราญ ทองแพง กรรมการและเลขานุการ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                        ระเบียบวาระที ่๒... 
 

 



 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๔๖ (๒๐/๒๕๕๕) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๖ (๒๐/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ          
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๖ 
(๒๐/๒๕๕๕) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๔๗ (๒๑/๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชมุเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๔๗ (๒๑/๒๕๕๕) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๗ 
(๒๑/๒๕๕๕) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 

- ไม่มี   - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา    
ว่าด้วย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

-๑๓- 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

       ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  

   คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา      
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต         
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท ารายงาน          
  การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มีโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ า     
ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง             
(Self – Assessment Report, SAR) และรายงานการประเมินตรวจสอบ (Check – Assessment Report, CAR ) นั้น  
 

                     กองบริหารงานวิจัย... 
 

 



-๑๕- 
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ขั้นตอนการจัดท ารายงาน  
การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ 
  ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่           
๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้ารับการทดสอบ   
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี      
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.๑ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ายประกาศ ข้อที ่๑ 
๑.๒ เพ่ิมเติม ข้อ ๖ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    
  เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา       
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ 
   ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา     
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๖๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๑๒๖๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
ของนางสาวสุพชยาฌ์  หนวดค า รหัสนิสิต ๕๕๑๕๒๙๑๘ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ นั้น 

   วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์         
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์    
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๖๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แก้ไข     
ผลการเรียน ในรายวิชา ๑๒๖๑๐๐ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนางสาวสุพชยาฌ์  หนวดค า 
รหัสนิสิต ๕๕๑๕๒๙๑๘ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววรัญญา  ไชยทารินทร์ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี  
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๔๐๑๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายอานนท์  พัดเกิด 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน     
ในรายวิชา ๔๐๑๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน ของนายภานุเดช  เพชรอุด รหัสนิสิต ๕๔๐๕๓๗๖๐ จากเดิม F     
แก้ไขเป็น D+ นั้น 
 

           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
 

 



-๑๗- 
 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๔๐๑๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการเรียน กรณี นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายอานนท์  พัดเกิด อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน 
ในรายวิชา ๔๐๑๒๑๘ กายวิภาคศาสตร์ พ้ืนฐาน ของนายภานุเดช  เพชรอุด รหัสนิสิต 
๕๔๐๕๓๗๖๐ จากเดิม F แก้ไขเป็น D+  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ากล่าวตักเตือน นายอานนท์  พัดเกิด เป็นหนังสือ          
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๓๐๒๔๙๔ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ ์
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา 
๓๐๒๔๙๔ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายกันต์   ปิงวงค ์   รหัสนิสิต  ๕๒๓๘๐๙๔๐  เดิม B+  แก้ไขเป็น C 
๒. นายไกรวัลย์  วรโชติวนาไพร รหัสนิสิต  ๕๒๓๘๐๙๗๑  เดิม C  แก้ไขเป็น B+ 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๓๐๒๔๙๔ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๘- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการเรียน กรณี นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ ์อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล       

แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๓๐๒๔๙๔ หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ของนิสิตจ านวน 
๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑  นายกันต์  ปิงวงค ์   รหัสนิสิต  ๕๒๓๘๐๙๔๐  เดิม B+  แก้ไขเป็น C 
๑.๒  นายไกรวัลย์ วรโชติวนาไพร รหัสนิสิต  ๕๒๓๘๐๙๗๑  เดิม C  แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์ เป็นหนังสือ       
เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔     

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการเรียนลา่ช้า กรณี นางสาวกัลยา  จ าปาทอง อาจารย์ประจ า 
 รายวิชา ๒๕๖๔๙๓ การศึกษาอิสระ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกัลยา  จ าปาทอง 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งรายงานผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๒๕๖๔๙๓    
การศึกษาอิสระ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของนิสิตจ านวน ๑ ราย คือ นายจรินทร์ เป้าทอง รหัสนิสิต 
๕๐๓๓๐๗๓๒ นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสาวกัลยา  จ าปาทอง อาจารย์
ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นางสาวกัลยา  จ าปาทอง    
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๕๖๔๙๓ การศึกษาอิสระ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณ ีนางสาวกัลยา  จ าปาทอง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี ต่อไป  
 
 
 
                             มติ ทีป่ระชุม... 

 
 



-๑๙- 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นางสาวกัลยา  จ าปาทอง อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเคมี ส่งผลการเรียนล่าช้า      

ในรายวิชา ๒๕๖๔๙๓ การศึกษาอิสระ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของนิสิต
จ านวน ๑ ราย คือ นายจรินทร์ เป้าทอง รหัสนิสิต ๕๐๓๓๐๗๓๒    

๒. คณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกัลยา  จ าปาทอง เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายสิทธิชัย  พิมลศรี อาจารย์ประจ า 
  รายวิชา ๑๐๕๕๒๑ มลพิษอากาศ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี นายสิทธิชัย  พิมลศรี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                 
ได้ส่งรายงานผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๑๐๕๕๒๑ มลพิษอากาศ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายสิทธิชัย  พิมลศรี 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายสิทธิชัย  พิมลศรี         
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๕๕๒๑ มลพิษอากาศ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายสิทธิชัย  พิมลศรี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายสิทธิชัย  พิมลศรี อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส่งผลการเรียนล่าช้า 
ในรายวิชาในรายวิชา ๑๐๕๕๒๑ มลพิษอากาศ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ ่งแวดล้อม ว ่ากล ่าวต ักเต ือนนาย นายสิทธิชัย  พิมลศรี           
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที ่๔.๕... 
 

 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ ในรายวิชา ๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ และในรายวิชา ๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาการประมง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการจัดแผนการเรียนที่แตกต่าง
จากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยย้ายแผนการเรียนในรายวิชา 
๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ และในรายวิชา ๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน จากเดิม ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย 
เป็น ภาคฤดูร้อน เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง ซึ่งการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนิสิต      
ตามแผนการศึกษาใหม่ จะมีเพียง ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย       
แก่นิสิตที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนใหม่ นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของนิสิต      
ที่ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ดังนี้  

๑. นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕            
ที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ในรายวิชา ๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ 

๒. นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕        
ที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ในรายวิชา ๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถยกเว้นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจาก      
มีการลงทะเบียนรายวิชา จึงต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศฯ เช่นเดียวกันกับหลักสูตร
อ่ืน  ๆที่มีการลงทะเบียนตามแผนการศึกษาภาคฤดูร้อน ในรายวิชาฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
การขออนุมัตยิกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของนิสิต ที่ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ดังนี้  

๑. นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕             
ที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ในรายวิชา ๒๐๖๓๙๑ การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ 

๒. นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕        
ที่ต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ในรายวิชา ๒๐๑๓๙๒ ฝึกงาน 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ และให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 

                     ระเบยีบวาระที่ ๔.๖... 
 

 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือก 
บุคคลเพื่อเขา้ศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริการการศึกษา ได้ส ารวจข้อมูลการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

   บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย ได้แจ้งการเปิดรับในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กลับมายังกองบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัตดิังนี้ 

๑. ขออนุมัติเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล     
เพ่ือเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๒. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

๑. ขออนุมัติเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล      
เพ่ือเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๒. ขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเปิดรับนิสิต ในหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล        
เพ่ือเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยยกเว้นหลักสูตรที่ยังไม่ได้น าเสนอ รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.๒) ต่อมหาวิทยาลัย 

๒. อนุมัติการด าเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๒.๑  ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และระดับปริญญาโท ด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
๒.๒ ระดับปริญญาเอก ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 ๓. มอบกองบริการการศึกษาด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดชื่อปริญญา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
และในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติบรรจุหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไว้ในแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

                   กองบริการการศึกษา... 
 

 



-๒๒- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัตกิ าหนดชื่อปริญญา ดังนี้ 
๑. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

(ก) เอก  เรียกว่า  “การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พจ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า  “การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พจ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า “การแพทย์แผนจีนบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “พจ.บ.” 

๒. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ตรี เรียกว่า “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “ท.บ.”  

๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ก) เอก  เรียกว่า  “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.บ.” 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การก าหนดชื่อปริญญา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
(ก) เอก  เรียกว่า  “การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พจ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า  “การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พจ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า “การแพทย์แผนจีนบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “พจ.บ.” 

๒. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ตรี เรียกว่า “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “ท.บ.”  

๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ก) เอก  เรียกว่า  “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.บ.” 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารก าหนดชื่อปริญญา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 
(ก) เอก  เรียกว่า  “การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พจ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า  “การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พจ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า “การแพทย์แผนจีนบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “พจ.บ.” 

๒. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ตรี เรียกว่า “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “ท.บ.”  

๓. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(ก) เอก  เรียกว่า  “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.ด.” 
(ข) โท  เรียกว่า “ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.ม.” 
(ค) ตรี  เรียกว่า “ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”   ใช้อักษรย่อ “ภ.สถ.บ. 

๔. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

                     ระเบยีบวาระที่ ๔.๘... 
 

 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง  ขออนุมัติปรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ 
  ภาคสนาม (มคอ. ๔) ตามผลการเรียนรู้ที่แก้ไขใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้รับการประสานงานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ปรับแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง ๕ ด้าน นั้น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการจัดท ารายละเอียด            
ของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔) ที่ได้จัดการเรียนสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕     
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่         
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ใช้รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ. ๔) ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไปก่อน โดยให้ปรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔) 
ตามผลการเรียนรู้ที่แก้ไขใหม ่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

  ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเป็นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔) ตามผลการเรียนรู้ที่แก้ไขใหม่ ตั้งแต ่           
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔) ตามผลการเรียนรู้ที่แก้ไขใหม่   
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการปรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ. ๔) ตามผลการเรียนรู้ที่แก้ไขใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติแบ่งส่วนงานตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ ณ กรุงเทพมหานคร และจัดตั้งวิทยาเขตเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
กรณี การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ ณ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย      
ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา 
และด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
               ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๒๔- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง   
ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 
ถวายเป็นราชสักการะ ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยขอความร่วมมือทุกจังหวัดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 

   จังหวัดพะเยา ได้พิจารณาแล้วว่าเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และให้การด าเนินการ
จัดงานดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

๑. พิจารณาจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรมที่มีโครงการ
พระราชด าริในพ้ืนที ่

๒. ร่วมประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารส านักงานให้เรียบร้อยสวยงาม 
๓. ให้รายงานผลการด าเนินการและภาพถ่ายประกอบ พร้อมบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้                      

จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาการจัดงาน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. พิจารณาจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรมที่มีโครงการ
พระราชด าริในพ้ืนที่ 

๒. ร่วมประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารส านักงานให้เรียบร้อยสวยงาม 
๓. ให้รายงานผลการด าเนินการและภาพถ่ายประกอบ พร้อมบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้       

จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๑  พิจารณาจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรม      
  ที่มีโครงการพระราชด าริในพ้ืนที ่
๑.๒ ร่วมประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารส านักงาน   

ให้เรียบร้อยสวยงาม 

                           ๒. มอบคณะ... 



-๒๕- 
 

 ๒.  มอบคณะที่ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายประกอบ พร้อมบันทึก      
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพ่ือรวบรวมส่งไปยังจังหวัดพะเยา 
ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย รับผิดชอบด้านการวิจัย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เน้นการด าเนินงาน     
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร
สายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเน้นด้านการวิจัย นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอให้คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งผู้บริหารระดับคณะ/
วิทยาลัย รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน และ    
มีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการวิจัย ต่อไป 
 
มติ ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัยแต่งตั ้งผู ้บร ิหารระดับคณะ/วิทยาลัย 
รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการวิจัย โดยก าหนดให้มีการประชุม ดังนี้  

๑. ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบงานด้านวิจัยเข้าร่วมการประชุม เรื่อง ฐานข้อมูลด้านการวิจัย               
ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑  

๒. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ฐานข้อมูล       
ด้านการประกันและการวิจัย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.         
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์   

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกรรมการ            
  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้สิ้นสุดวาระ ๒ ปี ในการด ารงต าแหน่งกรรมการสภาพนักงาน นั้น 

 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 

                            มติ ทีป่ระชุม... 



-๒๖- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกกรรมการ         

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา          
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้บุคลากรภายในหนว่ยงานทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือบันทึกข้อความ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๗/๐๓๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วนั้น 
 

  บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือให้      
ตรงกับชื่อสาขาวิชาที่สภาการพยาบาลก าหนด ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน 
ชื่อหลักสูตรใหม่ 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 

  ชื่อหลักสูตรเดิม 
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน 
    ชื่อหลักสูตรใหม่ 
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะแพทยศาสตร์ ได้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) และจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น  
 

  บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์          
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๔... 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง       
กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์      
ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๙ ราย ดังนี้ 

๑. นายอาทิตย์ อ่ าศรี   รหัสนิสิต ๕๔๐๙๑๑๒๒ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น  B+  
๒. นายวิทวัส ค าแก้ว  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๘๒๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น  A 
๓. นายอนุสรณ์ ทินอยู่  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๑๐๘๗ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น  B+ 
๔. นางสาวสุพัตรา บ้านกล้วย  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๙๘๕  จากเดิม  D  แก้ไขเป็น  D+ 
๕. นางสาวพุทธิภูมิ แสนสี  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๖๑๕ จากเดิม  D แก้ไขเป็น  C 
๖. นางสาวรุจีรัตน์  ค าขะ   รหัสนิสิต ๕๓๐๙๐๗๒๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น  C+ 
๗. นางสาววิลาสิณี  สมทอง   รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๘๖๒  จากเดิม C แก้ไขเป็น  B 
๘. นางสาวจารุภัทร  บุญวัน   รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๑๘๗  จากเดิม  C+ แก้ไขเป็น  B 
๙. นางสาวนิภาพรรณ  สูงเนิน   รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๔๑๓ จากเดิม  C แก้ไขเป็น  B+     

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันติ           
ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายนายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ จ านวน            
๙ ราย ดังนี้ 
๑) นายอาทิตย์ อ่ าศรี  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๑๑๒๒ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น  B+  
๒) นายวิทวัส ค าแก้ว รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๘๒๘ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น  A 
๓) นายอนุสรณ์ ทินอยู่  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๑๐๘๗ จากเดิม C+ แก้ไขเป็น  B+ 
๔) นางสาวสุพัตรา บ้านกล้วย  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๙๘๕ จากเดิม  D  แก้ไขเป็น  D+ 
๕) นางสาวพุทธิภูมิ แสนดี   รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๖๑๕ จากเดิม  D แก้ไขเป็น  C 
๖) นางสาวรุจีรัตน์  ค าขะ รหัสนิสิต ๕๓๐๙๐๗๒๗ จากเดิม D แก้ไขเป็น  C+ 
๗) นางสาววิลาสิณี  สมทอง รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๘๖๒ จากเดิม C แก้ไขเป็น  B 
๘) นางสาวจารุภัทร  บุญวัน  รหัสนิสิต  ๕๔๐๙๐๑๘๗ จากเดิม  C+ แก้ไขเป็น  B 
๙) นางสาวนิภาพรรณ  สูงเนิน  รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๔๑๓ จากเดิม  C  แก้ไขเป็น  B+ 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
เนื่องจากเป็นการประท าความผิดครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
 
 
 

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๕ ... 
 

 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง       
กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์      
ส่งผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๑ ราย คือ           
นายทศพล  สุขโต รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๔๑๔๐๔๐๘ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายสันติ           
ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ ส่งผลการเรียนล่าช้า ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักขณ์ ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ จ านวน       
๑ ราย คือ นายทศพล  สุขโต รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๔๑๔๐๔๐๘ ประจ าภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกผลงานออกแบบฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติโครงการประกวดออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ น้ าดื่ม
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลงานที่ผ่านการประกวดจะน าไปผลิตเป็นฉลากน้ าดื่มมหาวิทยาลัย และใช้เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้สาธารณชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น นั้น 
 

  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พิจารณาคัดเลือกผลงานออกแบบฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาคัดเลือกผลงานออกแบบ      
ฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบกองกลาง งานประชาสัมพันธ์รวบรวมผลการพิจารณาดังกล่าว และจัดท าประกาศ            
ผลการประกวดออกแบบฉลากน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 
 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ ... 
 

 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗  ขอหารือ กรณีวันสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตรงกับ      
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจาก วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันหยุด
นักขัตฤกษ ์
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือกรณีวันสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติจัดสอบวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามปฏิทินปีการศึกษา หรือ 
๒. ขออนุมัติเลื่อนการจัดสอบ จากเดิม วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็น วันจันทร์ที่ ๔ 

มีนาคม ๒๕๕๖ และขออนุมัติให้รายวิชาที่จัดสอบในวันดังกล่าวส่งผลการเรียนล่าช้าได้ ภายใน
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติเลื่อนการจัดสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนิสิต

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จากเดิม วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็น วันจันทร์ที่          
๔ มีนาคม ๒๕๕๖ และอนุมัติให้รายวิชาที่จัดสอบในวันดังกล่าวส่งผลการเรียนล่าช้าได้    
ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖   

๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดสอบปลายภาค ประจ า      
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  อนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสมหมาย  รอดแป้น อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสมหมาย  รอดแป้น 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ หมู่เรียนที่ ๖ ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวอารียา   กาวีละ  รหัสนิสิต  ๕๔๐๕๖๙๔๓  จากเดิม  D  แก้ไขเป็น B  
๒. นางสาวศิรินทิพย์ ใสตัน รหัสนิสิต ๕๔๐๕๕๓๐๒  จากเดิม  D+ แก้ไขเป็น C 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสมหมาย  รอดแป้น อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายสมหมาย  รอดแป้น แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๑๓ ภาษาอังกฤษ         

เชิงวิชาการ หมู่เรียนที่ ๖ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑) นางสาวอารียา   กาวีละ  รหัสนิสิต  ๕๔๐๕๖๙๔๓  จากเดิม  D  แก้ไขเป็น B  
๒) นางสาวศิรินทิพย์ ใสตัน รหัสนิสิต ๕๔๐๕๕๓๐๒  จากเดิม  D+ แก้ไขเป็น C 

              ๒. มอบคณะศิลปศาสตร ์... 
 



-๓๐- 
 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสมหมาย  รอดแป้น เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี Mr.Rex Tyron อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๒๐๕๑๓๑ การสนทนา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr.Rex Tyron 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๐๕๑๓๑ การสนทนา 
ของนางสาวชลยา  อินต๊ะพิงค์ รหัสนิสิต ๕๓๕๙๓๗๒๑ จากเดิม B แก้ไขเป็น A นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณ ีMr.Rex Tyron อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ Mr.Rex Tyron อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา 
๒๐๕๑๓๑ การสนทนา ของนางสาวชลยา  อินต๊ะพิงค์ รหัสนิสิต ๕๓๕๙๓๗๒๑ จากเดิม B แก้ไขเป็น A  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน Mr.Rex Tyron เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ประจ ารายวิชา 
  ๒๐๕๒๕๑ วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณ ีดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๐๕๒๕๑ วรรณกรรม
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ ของนายศรัณย์  นามเมฆ รหัสนิสิต ๕๔๑๑๗๑๐๙ จากเดิม D แก้ไขเป็น C นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไข          
ผลการเรียน ในรายวิชา ๒๐๕๒๕๑ วรรณกรรมร้อยกรองภาษาอังกฤษ ของนายศรัณย์  นามเมฆ       
รหัสนิสิต ๕๔๑๑๗๑๐๙ จากเดิม D แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สุกัญญา  เกาะวิวัฒนากุล เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น
ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง        
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
 
                   ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๙... 

 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง ขอเสนอขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตร         
    มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ได้จัดท าขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา   
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรและแผนการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ แบบส ารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งหักจากเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าทุกเดือน การหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายประกอบการคิด
ค านวณภาษ ีนั้น  
 

  กองคลัง จึงขอเสนอแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าปี ๒๕๕๖  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ แจ้งบุคลากรกรอกแบบส ารวจข้อมูล
เพ่ือใช้ในการค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ ส่งไปยังกองคลัง ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  
 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 

 



-๓๒- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้ง (ร่าง) ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในวันที่ ๓ – ๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท (รีเจ้นท์ บีช ชะอ า) จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ      
    สหกิจศึกษา”รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๒ ปฏิทินกิจกรรม กองบริการการศึกษา เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๓ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๔ สรุปผลกระทบ กรณีจ านวนหน่วยกิตรวมในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ไม่ตรงจ านวน

หน่วยกิตรวมในรายงานตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร (UP๒๓) ของนิสิต รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ างบประมาณ ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๔ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๔.๑  การประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียน (AUN QA) และแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑  
     (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ๕.๒.๔.๒ ก าหนดการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
    ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖   
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
............................................................. ........................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
        ....................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ 



-๓๓- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


