
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) 

วันพุธที ่๑๑ มกราคม  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.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)   
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  ไกไศยกานนท์)  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.สันติธร  ภูริภักดี) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ดร.พิชญะ  ค าอ้าย) แทน   

๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 

  ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๖. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๔. นางสาวนภาพร  จักร์เขียว  หัวหน้างานหลักสูตร 
๑๕.  นางสาวกัลวรา  ภูมิลา  หัวหน้างานทะเบียน 
๑๖. นายสมทบ  เหล็กสิงห์  หัวหน้างานรับเข้า 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. การลงพ้ืนที่ของอธิการบดี ประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑.๑  การปฏิบัตภิารกิจของอธิการบดี ตามนโยบาย “อธิการบดีและรองอธิการบดี” พบบุคลากรประจ า    
  คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ            
  ของบุคลากร 
๑.๒ การลงพ้ืนทีโ่ครงการผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผูบ้ริหารสถานศึกษา และออกแนะแนวสญัจร   
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๓ การลงพ้ืนที่ ๑ อ าเภอ ๑ คณะ  

๒. มหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดี
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

๓. หลักการด าเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้  
๓.๑  บริการด้านการประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอบรม สัมมนา การเทียบโอนรายวิชา 

และอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ 
๓.๒ การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แผน ข  

 ๓.๓ การบรรจุบุคลากรจะไม่บรรจุอาจารย์ประจ า จะมีอาจารย์ที่เกษียณอายุเป็นหลัก และมีบุคลากร       
  เป็นพนักงานสายบริการ ขณะนี้อาจารย์ประจ าที่ยืมตัวมามีเพียง ๒ ท่าน คือ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ และ 
      ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี           

                                เร่ิมประชุม... 
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๔. การดูแล website ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดท าระบบสมาร์ทโฟน     
เพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน    
การสอน ตารางสอน เกรดเฉลี่ย และการลงทะเบียน มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
                                                

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองแผนงานได้ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ โครงการร่วมผลิตบัณฑิต      
เพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรี ตามที่ได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง สรุปปัญหาการด าเนินการสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ด าเนินการสอบกลางภาค ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้ การด าเนินการสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  
  กองบริการการศึกษา จึงขอสรุปปัญหาการด าเนินการสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาปลาย     
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

                     ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๔    
ได้มีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.กฤษดา  ขันกสิกรรม เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ เป็นผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รูปแบบ Template พร้อมคู่มือการใช้งาน Template ในการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า Template เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัย 
ในการน าไปใช้ในการจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยได้น าขึ้นเว็บไซต์ http://www.does.up.ac.th 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค 
และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษาน าไปสู่การกระชับสัมพันธ์      
กับประเทศสมาชิกอาเซียน กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนคือการจัดสรรทุน              
ให้นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งรัฐและเอกชนไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของ

                           ฝ่ายเลขานุการ... 
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ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๔ เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายัง
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการสอบราคาบัตรพนักงานแบบคล้องคอ  
เนื่องจากร้านค้าประสบอุทกภัย 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project 

Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐ (๑๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๒.๑ 

 
ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง/หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแนวคิด 
การประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือในต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่าให้เหมาะสม 
 

                         ในคราวประชุม... 
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- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ประสานกับกอง
บริการการศึกษาในการด าเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือ
กับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๕.๒.๘ ขออนุมัติยกเลิกและจัดท าประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องใน
การเสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

  ๕.๒.๙ ขออนุมัติจ าหน่ายหนังสือรายวิชา 
ภาษาอังกฤษพัฒนา (๐๐๑๑๑๒) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลัง ในการจัดท า 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดท าและจ าหน่ายหนังสือ ต ารา 
หรือเอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

  ๕.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการและประสานงานในส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕ (๑๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๑ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า และรายงาน

ผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวพองาม   
เหลี่ยมศิริวัฒนา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการภาคทัณฑ์ นางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา 

         ๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริง กรณี นายวัชรินทร์  แก่น
จันทร์ อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๐๓ 
ทักษะภาษาไทย 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจดัท าหนังสือตักเตือน นายวัชรินทร์ แก่นจนัทร ์
 

        ๔.๒.๒ ขออนุมัตแิก้ไขผลการเรยีน และรายงานผลการ
สอบขอ้เทจ็จรงิ กรณี นายวลัลพ  อยู่ด ีอาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๐๕๔๓๖ ภาษาอังกฤษเพื่อ

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าหนังสือตักเตือน นายวัลลพ  อยู่ด ี

                        ๔.๒.๒ ขออนุมัติ... 
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วิชาชีพ 
 

         ๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน และรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริง กรณี Mr. Christopher David 
Beard อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๐๕๓๗๓      
ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยว 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าหนังสือตักเตือน Mr. Christopher David Beard 

        ๕.๑.๑ ขอรายงานสรุปผล QA2KM (IQA) การจัดการ
ความรู้เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ สกอ. (IQA) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พร้อมก าหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
(นัดพิเศษ) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคณุภาพการศกึษาในการเวียนแจ้งใหค้ณะ/วิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

         ๕.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วย
สอน (TA) ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ร่าง) 
สัญญารับทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน (TA) 
ที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
พะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของงานนิติการในการจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับ 
ผู้ช่วยสอน (TA) ที่เปน็นิสติระดับบณัฑติศึกษาของ 
มหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง สญัญารับทุนการศึกษาส าหรับผู้ช่วยสอน  
(TA) ที่เป็นนสิติระดบับณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
       ครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔)      
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๒๖           
(๒๐/๒๕๕๔) เมื่อศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
      

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ผลการส ารวจหลักสูตร สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา                       
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่กองบริการการศึกษา ได้ส ารวจหลักสูตร สาขาวิชา และจ านวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากคณะ/วิทยาลัย นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอแจ้งผลการส ารวจหลักสูตร สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการส ารวจหลักสูตร สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาประสานกับคณะ/วิทยาลัย ในการปรับแก้ไข
ข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา และจ านวนรับนิสิตอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกผลการเรียน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้ งที่  ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่                
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ท าหนังสือหารือมหาวิทยาลัย กรณี เห็นสมควร
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือผู้ประสานงาน หรือผู้รับผิดชอบของแต่ละหลักสูตร ได้รับสิทธิ์ใน
การบันทึกผลการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นั้น 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอหารือแนวปฏิบัติการบันทึกผลการเรียน รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือจะได้ด าเนินการบันทึกและส่งผลการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นไป         
ด้วยความเรียบร้อย และมีความถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                       ระเบยีบวาระที่ ๓... 
 

 



 -๑๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
แนวปฏิบัติการบันทึกผลการเรียน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกผลการเรียน รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้เอ้ือต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                                 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งส าเนาหนังสือร้องเรียน ที่มีผู้ร้องเรียนผ่าน
ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี            
นายชานนท์  แกว่นกสิกรรม ได้ร้องขอให้สถาบันอุดมศึกษา ช่วยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เอ้ือต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประสงค์   
จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นั้น 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางพิจารณาเปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เอ้ือต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เอ้ือต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
(ปวส.) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เอ้ือต่อนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เขา้แผนการเปิด                                        
  หลักสูตรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น 

                     ระเบยีบวาระที่ ๔.๓... 
 

 



 -๑๑- 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าแผน 
การเปิดหลักสูตรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) เพ่ือเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  เข้าแผนการเปิดหลักสูตรระยะ ๕ ปี             
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ต่อไป  
 
 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตบิรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าแผนการเปิดหลักสูตร
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 

๒. มอบกองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน                          
  ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

                                มติ ที่ประชมุ… 
  



 -๑๒- 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน      
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓    
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่     
๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาต่อไป นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง 
อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๓๐๔๐๒ กฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law) กลุ่ม ๑๓๑ ของนายณัฐพงศ์ แสนค าวงค์ รหัสนิสิต ๕๒๒๙๗๔๒ 
เดิม D แก้ไขเป็น C+ นั้น 
 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง อาจารย์ผู้สอน
ประจ าคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง อาจารย์ผู้สอนประจ าคณะนิติศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน      
ในรายวิชา ๒๓๐๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law) 
กลุ่ม ๑๓๑ ของนายณัฐพงศ์ แสนค าวงค ์รหัสนิสิต ๕๒๒๙๗๔๒ เดิม D แก้ไขเป็น C+   

๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง ตามประกาศ

                     ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๓… 
  



 -๑๓- 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ  กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ        
ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง  ขอให้มหาวิทยาลัยรับรองการปรับสัดส่วนค่าร้อยละองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคล   
  เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ในกลุ่มสาขาวิชา   
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับสัดส่วนในองค์ประกอบ
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น 
 

  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาให้การ
รับรองการปรับสัดส่วน/ค่าร้อยละขององค์ประกอบดังกล่าว โดยขอให้แจ้งกลับมายังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เลขที่ ๓๒๘ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๑๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๔๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๔-๕๑๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๑๕๗ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับรอง การปรบัสัดส่วนค่าร้อยละองค์ประกอบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) ในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง รายงานการประชุมการจัดท าหลักสูตรและสาขาศิลปะการแสดงและขออนุมัติอัตราก าลัง 
สรุปเรื่อง 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสาสตร์ ได้เสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ และได้ผ่านการเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรปี ๒๕๕๖ คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (๔ ปี) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการแสดง และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย (คู่ขนาน) (๕ ปี) นั้น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงอนุมัติการจัดท าหลักสูตรและสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและขออนุมัติอัตราก าลัง เข้าแผนการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (๔ ปี) และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการแสดง และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศ.บ. 
สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย (คู่ขนาน) (๕ ปี) บรรจุเข้าแผนการเปิดหลักสูตร
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์… 
  



 -๑๔- 

๒. มอบกองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอสภามหาวทิยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการทุจริตการสอบ ของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณี นางปุนรดา  วรรณารักษ ์รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๓๘๓๐๕๔๓  ทุจริตการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท
แผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ นั้น 
 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้พิจารณาการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงเห็นสมควรส่งรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็น
ประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือหรือต ารา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์       
การจ าหน่ายหนังสือต ารา พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 
 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือต ารา     
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนังสือหรือต ารา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่าย

                                 มติ ทีป่ระชมุ … 
  



 -๑๕- 

หนังสือต ารา พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งการเตรียมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย      
  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
  มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ กองบริการการศึกษาขอแจ้งข้อมูลจ านวนผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มอบกองบริการการศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องจ านวนผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เสนอในที่ประชุม     
ในคราวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒.๒ กองบริการการศึกษาได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี  โครงการรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒.๓ คณะกรรมการสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒.๔ กองการเจ้าหน้าที่จะด าเนินโครงการจัดประชุมคณะท างานหรือเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องพญา อาคารเวียงพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒.๕ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๕) 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๑)  ควรพิจารณาเนื้อหาหรือรายวิชาให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ     
    อนาคต 
  ๒) กรณอีงค์กรวิชาชีพที่ไม่ได้ก าหนดรายวิชาบังคับก่อน (prerequisite) ก็ไม่จะเป็นต้องก าหนด 

แต่ให้ก าหนดโดยการจัดแผนการเรียนตาม sequence ของรายวิชา 
  ๓) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ควรเกิน ๑๒๐ – ๑๓๐ หน่วยกิต 
  ๔) จ านวนรายวิชาเอกเลือก ไม่ควรเกิน ๒ เท่า ของจ านวนรายวิชาที่ต้องเรียน 
        
 

๕.๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งตารางแผนก าหนดการวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ     
  ๒ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

๕.๒.๔ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่แจ้งการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริม   



 -๑๖- 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      

                               มต ิที่ประชุม … 
  


