
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๖ (๑๗/๒๕๕๖) 

วันพุธที ่๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ทันตแพทย์หญิงสุมิตรา  วนรัตน์) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวแสงเดือน พรมแก้วงาม) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  ถูกจิตร) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

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

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๔. ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
 ๑๑. นายพลรบ  สวัสดี... 
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๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. ดร.พงศกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตชียงราย 
๑๕. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๑๗. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๘. นางสาวนภาพร จักร์เขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๑๙. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ท่าน คือ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (นางสาวปราณี  เทียมใจ) และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ 
พูนพงษ์  งามเกษม) 

๒. ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ มาท าการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งต้องการให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
สามารถเขียนเรียงความหรือบทความ โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคีเพ่ือสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุ
ดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘    

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงถนนตั้งแต่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ถึงอาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในวันจันทร์ที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 ๗. มหาวิทยาลยัพะเยา... 
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๗. มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับผู้อ านวยการส านักงบประมาณด้านการศึกษา ๒ พร้อมคณะ ในวันเสาร์ที่           
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  

๘. ก าหนดการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ครบรอบ ๕ ปีในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาพที่ดีกว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ (Health 
Promotion for “Better Health” in the ๒๑st Century)” ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา   

๙. การรับสมัครนิสิตใหม่ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนิสิตยืนยันสิทธิ์ จ านวน ๓,๓๘๒ คน 
๑๐. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑๐.๑ ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๗ (๑๘/๒๕๕๖) ในวันพุธที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

๑๐.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๗ (๑/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ 
๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๕ 
(๑๖/๒๕๕๖) เม่ือวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๕ (๑๖/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๖๕ (๑๖/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยขอถอนวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๔ 
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก และจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 
 
 
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔... 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๒๕๒๒๒ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                

กรณ ีนายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๑๒๕๒๒๒ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร ของนางสาวชนกวรรณ  กัณทะ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๔๔๕๐         
จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ       
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๒๒๒ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือการสื่อสาร เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายทศพล  คุ้มสุพรรณ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๒๕๒๒๒ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เพ่ือการสื่อสาร แก้ไขผลการศึกษาของนางสาวชนกวรรณ  กัณทะ รหัสนิสิต ๕๕๐๗๔๔๕๐            
จากเดิม D+ แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน นายทศพล  คุ้มสุพรรณ               
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๓๒๒๒๑ การรายงานข่าว 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                

กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๒๓๒๒๒๑ การรายงานข่าว ของนางสาวจันทราลักษณ์  โกศล รหัสนิสิต ๕๔๐๗๐๖๑๓ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น B นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ์         

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๒๒๒๑ การรายงานข่าว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.ภัทรา  บุรารักษ ์อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๒๒๒๑ การรายงานข่าว แก้ไขผลการศึกษา

ของนางสาวจันทราลักษณ์  โกศล รหัสนิสิต ๕๔๐๗๐๖๑๓ จากเดิม D+ แก้ไขเป็น B 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ เป็นหนังสือ 

เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                
กรณ ีผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้  

๑. นางสาวพนิตนาฏ   ไชยสาร  รหัสนิสิต ๕๔๐๗๗๖๗๖ จากเดิม U แก้ไขเป็น S 
๒. นายวิสา   บุญนัดดา  รหัสนิสิต ๕๔๐๗๗๖๘๗ จากเดิม U แก้ไขเป็น S  
๓. นางสาวอ าพร กันทา รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๓๔๑ จากเดิม U แก้ไขเป็น S 
๔. นางสาวชนาพร จันทาพูน รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๓๕๒ จากเดิม U แก้ไขเป็น S  

คณะวิทยาการจัดการ... 
 
 



-๗- 
 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ         
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็นการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นการกระท า
ความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี ผศ. ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๐๓๕๘๑ สัมมนาประเด็น 
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แก้ไขผลการศึกษาของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้  
๑.๑ นางสาวพนิตนาฏ   ไชยสาร รหัสนิสิต ๕๔๐๗๗๖๗๖  จากเดิม  U แก้ไขเป็น  S 
๑.๒ นายวิสา   บุญนัดดา รหัสนิสิต ๕๔๐๗๗๖๘๗  จากเดิม  U  แก้ไขเป็น  S  
๑.๓ นางสาวอ าพร กันทา รหัสนิสิต ๕๔๐๗๘๓๔๑  จากเดิม  U  แก้ไขเป็น  S 
๑.๔ นางสาวชนาพร จันทาพูน รหัสนิสิต  ๕๔๐๗๘๓๕๒  จากเดิม  U  แก้ไขเป็น  S 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ 
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง                
กรณี นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 
๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น ของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัต ิ ดังนี้ 
๑. แก้ไขผลการศึกษา กรณี นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการการตลาด 
๒. ยกเลิกการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๘- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์         

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์
ผู้สอนดังกล่าว แต่เนื่องจากเดิมนิสิตรายดังกล่าวพ้นสภาพจากผลการเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ถอนรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีจากทะเบียนนิสิต ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ด้วยผลการเรียน ๑.๗๔ กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น 
เป็นผลการเรียน C นิสิตรายดังกล่าวจะได้รับผลการเรียน ๑.๗๗ ซึ่งมีผลให้นิสิตไม่พ้นสภาพ   
การเป็นนิสิตจากผลการเรียน 

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด  
๒. ยกเลิกการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น แก้ไขผลการศึกษา
ของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ว่ากล่าวตักเตือน นายบุรินทร์  บัณฑะวงศ์              
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. อนุมัติให้ยกเลิกการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒               
เนื่องจากเดิมนิสิตรายดังกล่าวพ้นสภาพจากผลการเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ถอนรายชื่อนิสิต
ระดับปริญญาตรีจากทะเบียนนิสิต ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยผลการเรียน ๑.๗๔ 
กรณีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขผลการศึกษา รายวิชา ๒๑๓๑๐๐ ธุรกิจเบื้องต้น เป็นผลการเรียน C 
นิสิตรายดังกล่าวจะได้รับผลการเรียน ๑.๗๗ ซึ่งมีผลให้นิสิตไม่พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากผลการเรียน 

๔. อนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนิสิต ของนางสาวชิดกมล  ใจน้อย รหัสนิสิต ๕๔๐๙๐๒๒๒ โดยให้นิสิต
ช าระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้ยกเว้นการช าระค่าคืนสภาพนิสิต 
และค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๑๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ ของนิสิตจ านวน    
๒๑๕ ราย นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
อนุมัตแิก้ไขผลการศึกษา กรณี นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายธิติ  เกตุค า อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๔๑๑๑๑ คณิตศาสตร์ ๑ แก้ไขผลการศึกษา              

ของนิสิตจ านวน ๒๑๕ ราย 
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายธิติ  เกตุค า เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท า

ความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษกรณีการไม่ส่ง         
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และคณะกรรมการ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา... 
 
 



-๑๐- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป   
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และคณะกรรมการ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร    
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป   
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง ขออนุ มัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท            

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และคณะกรรมการ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔... 
 
 



-๑๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๔ เรื่อง ขออนุ มัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท             
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และ

คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร      
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับแผนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



-๑๓- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓... 
 
 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕         
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับเปลี่ยนจ านวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติการ 

และการค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับเปลี่ยนจ านวน           
ชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติการ และการค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบ    
ฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับเปลี่ยนจ านวนชั่วโมงบรรยาย 
ปฏิบัติการ และการค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับเปลี่ยนจ านวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติการ และการค้นคว้าด้วยตนเอง 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการปรับเปลี่ยนจ านวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติการ 
และการค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๗๒๐๐ สรีรวิทยาพื้นฐาน       

ในหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๗๒๐๐ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน    
ในหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๗๒๐๐ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน        
ในหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๗๒๐๐ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ในหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ๓๖๗๒๐๐ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน               
ในหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการยกเลิกการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้รับมอบหมายให้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ นั้น 

  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ จึงขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗    
๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานกับส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการก าหนดปฏิทินวันประชุม          

เพ่ือไม่ให้จัดการประชุมทับซ้อนกัน ระหว่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๗ กับปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘.๑  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม      
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุน
การท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘.๒  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม

แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตร       
การเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตร       
การเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๘- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม

แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 

จาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง (ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่         
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต            
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี...  โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม        
และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต              
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  เรื่อง การบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงราย 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่วิทยาเขตชียงราย ได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน  
๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง โดยมีนิสิตสมัครเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง นั้น 

  เนื่องจากวิทยาเขตเชียงราย มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาโครงการพิเศษ จึงมีนโยบาย     
ที่จะขยายการรับนิสิตในสาขาอ่ืนเพ่ิมขึ้น แต่ติดปัญหาส าคัญคือ การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ในกรณี      
ที่วิทยาเขตเชียงราย เป็นผู้จัดบริหารจัดการโดยตรง จึงขอเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษที่วิทยาเขตเชียงราย ดังนี้ 

 

 

 

๑. ด้านการบริหาร... 
 
 



-๑๙- 
 

๑. ด้านการบริหาร 
๑.๑  ด้านการบริหารจัดการเงิน ธุรการ อาคารสถานที่ กิจกรรมนิสิต สวัสดิการ อาหาร เอกสาร ฯลฯ     

และงานลักษณะอ่ืนที่นอกเหนือจากงานวิชาการ มอบให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 
๑.๒ ด้านการบริหารจัดการวิชาการ ได้แก่การจัดตารางเรียน การจัดอาจารย์ผู้สอน การประเมิน            

และงานลักษณะอ่ืนด้านวิชาการ มอบให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นผู้ด าเนินการภายใต้ความเห็นชอบ           
ของคณะ/วิทยาลัย ที่รับผิดชอบหลักสูตร เสมือนเป็นห้องเรียนของคณะ/วิทยาลัย นั้นๆ  (ข้อมูลด้าน        
การประกันคุณภาพ วิทยาเขตเชียงรายเป็นผู้รวบรวมให้คณะ/วิทยาลัย) 

   อนึ่ง เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการพิเศษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดสรรงบประมาณ
ให้ทั้งสองหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

งบประมาณรายรับ และรายจ่าย 
รายรับ  นิสิต ๘๐ คน 

 ค่าลงทะเบียนคนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท/หลักสูตร เป็นจ านวน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ร้อยละ ๖๐ เป็นเงิน ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
 (วิทยาเขตน ามาจัดท างบประมาณ) 

รายจ่าย 
๑. ค่าบริหารจัดการวิชาการ 
  (ค่าสอน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่ากิจกรรม, สวัสดิการ, อาหาร, เอกสาร ฯลฯ) 
  ประมาณการร้อยละ ๘๐ ของงบรายได้ เป็นเงิน ๔,๖๐๘,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าบริหารจัดการ 
  (ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที,่ สาธารณูปโภค, ยานพาหนะ ฯลฯ)  
  ประมาณการร้อยละ ๑๐ ของงบรายได้ เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท 
  รวมรายจ่ายสุทธิ ร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๕,๑๘๔,๐๐๐ บาท 
  รวมได้สุทธิ ร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท 
 

๒.  รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
๒.๑  วิทยาเขตเชียงราย ร้อยละ ๘ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒ คณะ/วิทยาลัย ร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท 

  จากกรณีตัวอย่างงบประมาณข้างต้น เงินรายได้สุทธิขึ้นอยู่กับจ านวนนิสิต และอัตราค่าลงทะเบียนเรียนแต่ละ
หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 

  วิทยาเขตชียงราย จึงขอเสนอการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงรายดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
การบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงราย ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือพิจารณาการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษของวิทยาเขตเชียงรายต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓... 
 
 



-๒๑- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

สรุปเรื่อง 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่                 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงาม  
สู่ตาโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ) ณ ห้องประชุมศาลามหามงคล     
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

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

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ     
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย 
: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจัดท าเป็นรูปเล่ม  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ในการ 
น าข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๐... 
 

 



-๒๓- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๐ (๑๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ใน ลั ก ษณ ะ เ ที ย บ เ คี ย ง                 
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเข้ารับการประเมิน IQA ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมข้อมูล           

แก่คณะที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง สมศ. ในการปรับเข้าโครงสร้างของคณะ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะไม่มีการประเมินของ สมศ. 

๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
๓. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย น าสรุปผลการประเมินของ สมศ. และ สกอ. ไปเป็นข้อมูล              

ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
๔. มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการประเมินของ สมศ. และ สกอ.          

ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเตรียมการประเมิน ประจ าปี              
การศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย ในการ         
ปรับเข้าโครงสร้างของคณะ 
 
 

 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ          

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

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 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนัดหมาย
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๒๔- 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 

๔.๗ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี   
ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาด
ขั้นสูง 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร แก้ไขผลการศึกษา 

ในรายวิชา ๑๓๗๗๐๓ การจัดการทางการตลาดขั้นสูง ของนางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ            
รหัสนิสิต ๕๕๑๕๐๑๙๖ จากเดิม B+ แก้ไขเป็น A 

๒. มอบมหาวิทยาลัย ว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น          
การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ           
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ 
จัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์             
เสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป 
 

๔.๑๖ ขออนุมัติใช้สถานที่จัดงานประชุม 
ทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่  ๓ 
“มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ใช้สถานที่จัดงานประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๓ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” 
๒. อนุมัติงดการเรียนการสอนในห้องเรียนช้ันที่ ๑ จ านวน ๖ ห้อง โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย 
๓. มอบกองบริการการศึกษาประสานแจ้งอาจารย์และนิสิต เพื่องดการจัดการเรียนการสอน             

และการสอนชดเชยดังกล่าวต่อไป 
๔. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อขอจองใช้ห้องประชุมช้ัน ๒ และ ช้ัน ๓ จ านวน ๑๐ ห้อง 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานแจ้งอาจารย์และนิสิต เพื่องดการจัดการเรียนการสอน             
และการสอนชดเชย 
 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๔... 
 

 



-๒๕- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๔ (๑๕/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๑ ข อ อ นุ มั ติ แ ก้ ไ ข ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า            

กรณี  ดร .สันติ   บู รณะชาติ  และ          
นายพิศาล  เครือลิต อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๐๐๕๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๕๑๗๒ 

การจัดการการด า เนินชีวิต  แก้ ไขผลการศึกษาของนางสาวจิราภรณ์   แก้วแกม           
รหัสนิสิต ๕๕๐๑๑๙๐๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต   
เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา         
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะศิ ลปศาสตร์  จั ดท าหนั งสื อ  ว่ ากล่ าวตั ก เตื อน               
ดร.สันติ  บูรณะชาติ และนายพิศาล  เครือลิต เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
ของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 
และระดับคณะ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ สมศ. ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และระดับคณะ จ านวน ๑๖ เล่ม 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)                

เพื่อปรับแก้ไขรูปแบบและเนื้อหารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เกิดความเหมาะสม   
ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา จั ดท าหนั งสือ ช้ีแจง กรณี                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่เข้ารับการประเมิน 
เนื่องจากไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยแจ้งให้ สมศ. พิจารณา
ก่อนการประเมิน 

๔. ก าหนดส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. จ านวน ๕ เล่ม และบันทึกข้อมูลในแผ่น CD             
ส่งในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รับทราบมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว            

๒. ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมการจัดท า 
รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว  

๓. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
จัดท าหนังสือช้ีแจง กรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่เข้ารับการประเมิน 
เนื่องจากไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
โดยแจ้งให้ สมศ. พิจารณาก่อนการประเมิน เรียบร้อยแล้ว 

๔. ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดส่งรูปเล่มรายงาน              
การประเมินตนเอง (SAR) ไปยังกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
จ านวน ๕ เล่ม และบันทึกข้อมูลในแผ่น CD เรียบร้อยแล้ว 

 

๔.๔ ขอความเห็นชอบ... 
 

 



-๒๖- 
 

๔.๔ ขอความเห็นชอบรายงานวิจัยสถาบัน มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานวิจัยสถาบัน ดังนี ้

๑.๑ ตัวบ่งช้ีที่ ๑ รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน ๑ ปี 
๑.๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒ รายงานคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
๑.๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาปรญิญาโท ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
๑.๔ ตัวบ่งช้ีที่ ๔ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี สมศ. ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕ รายงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ของ สมศ.) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๑.๖ ตัวบ่งช้ีที่ ๖ รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งช้ีที่ ๖ 
๑.๗ ตัวบ่งช้ีที่ ๗ รายงานผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
๑.๘ ตัวบ่งช้ีที่ ๘ รายงานผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ             

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/ หรือการวิจัย 
๑.๙ ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ รายงานการพัฒนาคณาจารย์ (คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔) 
๒. มอบผู้รับผิดชอบตามตารางผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยพะเยา 

น ารายงานวิจัยสถาบันไปประกอบในการท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเป็นหลักฐาน             
ประกอบความน่าเช่ือถือในแหล่งที่มาของข้อมูล 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบมติที่ประชุม 
และผู้รับผิดชอบตามตารางผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการน ารายงานวิจัย
สถาบันไปประกอบในการท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเป็นหลักฐานประกอบความน่าเช่ือถือในแหล่งที่มา             
ของข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง         
การบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ รับทราบมติที่ประชุม และได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองคณบดีตามโครงสร้าง
การบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที ่๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที ่๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง  รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มเติม 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวน ๒,๖๘๓ คน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ และนายกสภามหาวิทยาลัย          
ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ แล้วนั้น 
เนื่องจากมีจ านวนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ยื่นขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม จ านวน ๖๘ คน โดยกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วนิสิตมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ืออนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม จ านวน ๖๘ คน  
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒  เรื่อง  การคืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือน กรณี ผศ.คมกฤช  ตาชม 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๗๕๘๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยแจ้งเรียกเงินทุนในส่วน
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ของนายคมกฤช  ตาชม พนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ที่ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Modern Languages ณ University of Southampton ประเทศสหราช
อาณาจักร ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายคมกฤช  ตาชม จะต้องคืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือน เป็นเงินจ านวน ๑๐๙,๙๖๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) โดยขอด าเนินการคืนเงินทุนใน
ส่วนค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑. คืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือน จ านวน ๙,๙๖๒ บาท (เก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
เป็นเงินสดในเบื้องต้น 

๒. คืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนต่าง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
หักจากบัญชีเงินเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๐ เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติการคืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือน กรณี ผศ.คมกฤช  ตาชม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการคืนเงินทุนในส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือน กรณี ผศ.คมกฤช  ตาชม 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๙๖๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อย         
หกสิบสองบาทถ้วน) และให้หักเงินคืนจากบัญชีเงินเดือนเป็นจ านวน ๓๐% ของเงินเดือนในทุกเดือน โดยไม่รวม
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา      

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 
 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓   เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๓๐๔๐๓ กฏหมายภาษีอากร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๒๓๐๔๐๓ กฎหมายภาษีอากร 
(Taxation Law) ของนางสาววิชญาดา  นัดดากุล รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๙๐๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น A นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ า
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๐๔๐๓ กฎหมายภาษีอากร 

แก้ไขผลการศึกษาของนางสาววิชญาดา  นัดดากุล รหัสนิสิต ๕๓๒๙๖๙๐๕ จากเดิม F แก้ไขเป็น A 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์ เป็นหนังสือ เนื่องจากเป็น

การกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ              
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ า

รายวิชา ๑๐๐๒๐๔ เอกเทศสัญญา ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีค่ณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา ๑๐๐๒๐๔ เอกเทศสัญญา ๑     
ของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายอธิวัฒน์ ทองขาว รหัสนิสิต  ๕๕๐๓๓๔๐๐  จากเดิม  D แก้ไขเป็น F 
๒. นายอภิสิทธิ์ ขันเงิน รหัสนิสิต ๕๕๐๓๓๔๔๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ า
คณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๑๐๐๒๐๔ เอกเทศสัญญา ๑     

แก้ไขผลการศึกษาของนิสิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑.๑ นายอธิวัฒน์ ทองขาว รหัสนิสิต  ๕๕๐๓๓๔๐๐  จากเดิม  D แก้ไขเป็น F 
๑.๒ นายอภิสิทธิ์ ขันเงิน รหัสนิสิต ๕๕๐๓๓๔๔๔ จากเดิม F แก้ไขเป็น C  

๒. มอบคณะนิติศาสตร์  ลงโทษภาคทัณฑ์ นางสาวถิรวรรณ  กลางณรงค์ เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด 
ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 

 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔  เรื่อง  ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่                 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๒.๑ หน้าที่ ๒ ข้อ ๕.๑ ล าดับที่ ๔ 

จาก ๔) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
เป็น ๔) ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อ ๕.๒ ล าดับที่ ๓ ล าดับที่ ๔ และล าดับที่ ๕ 
จาก ๓) รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม กรรมการ 
 ๔) ดร.สมชาย  จาดศรี กรรมการ 
 ๕) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) กรรมการ 
เป็น ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔) ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ  
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๑.๑ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์จากนักวิจัยมืออาชีพ” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ประจ าปี ๒๕๔๗ และ “การท าวิจัยอย่างมีความสุข” โดย ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ  วงศ์ค า 
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์โครงการ “ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ม่วง – ทองร่วมใจ          
สร้างมหากุศลใหญ่ เทิดไท้องค์ราชันย์” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่           
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๓๐- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)                  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ                ผูช้่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
 
         ............................................................   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                  


