
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๒๙ (๓/๒๕๕๕) 
วันอังคารที ่๗ กุมภาพันธ์  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 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน   
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 



 -๒- 
 (ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์ )   
 
 
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 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)    

๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๖. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิต
พิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๔. นางสาวนภาพร  จักร์เขียว  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
   
 
 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. แนะน า รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

อย่างประหยัด โดยพิจารณาตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
๓.    ขอความร่วมมือทุกคณะช่วยดูแล เรื่อง การปิด-เปิดสวิตซ์ไฟฟ้า และการรักษาความสะอาด ภายในคณะ 
๔.   อธิการบดีจะนัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ และ        

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริการคณะอ่ืน
ส าหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  

 ๕.    ขอให้ทุกคณะจัดการเรียนการสอนให้นิสิตเรียนเก่ง เรียนดี เพ่ือลดปัญหาการ Drop out  
 ๖.     ขอให้ทุกคณะตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ภายในคณะ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน  
   ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 ๗.   การจัดท าตารางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประจ าเดือน เพ่ือให้อธิการบดี รองอธิการบดี ลงพ้ืนที ่ 
ตรวจบริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าตารางการปฏิบัติงาน  

 ๘.    ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้รับการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประเภท พ ๑            
  ซึ่งจะได้รับสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๕ และเริ่มรับ  
   เงินเดือน จ านวน ๑๑,๖๘๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

                                 เร่ิมประชุม... 
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๙. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอรับการสนับสนุนการ ปรับปรุงถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัย ไปยังกรมทางหลวง

ชนบท เพ่ือปรับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๕ 
 ๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา         
  ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓,๙๘๙ คน 

๑๑. การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา จะปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินใหม่ให้มีความ
คล่องตัว โดยให้นักวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ส าหรับหลักฐานใบเสร็จต่างๆ ให้นักวิจัยเก็บรักษา      
ไว้เพ่ือรอรับการตรวจ  

๑๒. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ หากไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
คล่องตัวขอให้เสนอแนวทางการปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ได้ส่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าของประเทศ   
ให้มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการแปล การตรวจ และการจ่ายเงิน   
     สมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท าระเบียบส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติว่าด้วยการแปล การตรวจ และการจ่ายเงินสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแปล
ของ วช. โดยระเบียบดังกล่าวประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒... 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง  การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจ : เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค              
  รุกตลาดแดนมังกร” 
สรุปเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งสรุปผลการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจ :      
เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร” เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.phayao.go.th /หัวข้อมุมส่วนราชการ/ข่าวจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง ข้อมูลจ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลจ านวนนิสิตที ่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๘๕๓ คน 
๒. ระดับปริญญาโท จ านวน    ๓๖๐ คน 
๓. ระดับปริญญาเอก จ านวน        ๔ คน                                                                                                                                                                                                                                                              
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการออกแบบบัตรพนักงานแบบคล้องคอเพื่อเสนอ 
ต่อโรงพิมพ์ 
 

 

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๑... 
 

 

http://www.phayao.go.th/


 -๖- 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับ 
นิสิตฝึกสอน 
 

อยู่ระหว่างการประสานของคณะศิลปศาสตร์ 
และกองบริการการศึกษา 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงานใน 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๕.๑.๑ ขอรายงานสรปุผล QA2KM (IQA) การจดัการ

ความรูเ้พื่อน าผลการประเมินคณุภาพภายในตาม
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ ์สกอ. (IQA) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อม
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัพะเยา (นัดพเิศษ) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคณุภาพการศกึษาน าข้อเสนอจากทุกคณะ 
มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยาปรับแก้ไขต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

      ๕.๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคุ้มครอง 
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการ
บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือ       

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกลางในการรวบรวมข้อมูล 
จากทุกคณะ 

                      ในคราวประชุม ๒๖... 
 

 



 -๗- 
ฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 

       ๕.๑.๒๑ โครงการแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) ในการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวดประจ าปี 
๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษาแจ้งคณะ
พิจารณาโครงการแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) ในการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวดประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

        ๕.๑.๒๓ การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา 
: ระยะที่ ๑ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าหนังสือขอชะลอ เรื่อง 
การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ระยะที่ ๑ 
 
 

        ๕.๑.๒๔      รายงานผลการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อประเมินความ
รุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
ประสานงานกับกองบริการการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

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

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๔.๑ ผลการส ารวจหลักสูตร สาขาวิชา และจ านวน 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา                       
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาไดด้ าเนินการส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

        ๔.๒ แนวปฏิบัติการบันทึกผลการเรียน รายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องรับทราบมติเรียบร้อย 

        ๔.๔ ขออนุมัตบิรรจหุลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าแผนการเปิด                                        
หลักสูตรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกองบริการการศึกษา 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

        ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการจดัการเรยีนการสอน ภาคฤดูรอ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการเสนออธิการบดีลงนาม 

        ๕.๑.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางสาวชลฤทัย  
แก้วรุ่งเรือง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร ์
 

คณะนิติศาสตร์จัดท าหนังสือตักเตือน  
นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง เรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๕ รายงานการประชุมการจัดท าหลักสูตรและ 
สาขาศิลปะการแสดงและขออนุมัติอัตราก าลัง 
 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกองบริการการศึกษา 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

              ๕.๑.๕ รายงานการประชุม... 
 

 



 -๘- 
  

       ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณ ี
การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ ์
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตและ 
กองบริการการศึกษาในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

       ๕.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจ าหน่ายหนังสือหรือต ารา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการเสนอ 
อธิการบดีลงนาม 
 

 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  
   ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เม่ือวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๔) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอปรับแก้ไข หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐  
จาก   
ล าดับที่ ๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
เป็น 
ล าดับที่ ๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร)  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
      

 - ไม่มี – 



 -๙- 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร                       
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

                        ระเบียบวาระที ่๔... 
 

 



 -๑๐- 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมือ่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแกไ้ข (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                               มต ิที่ประชุม... 
 

 



 -๑๑- 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื ่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง    
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา      
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา      
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

               ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๒- 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
 

    

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... 
 

 



 -๑๓- 
๑. เ ห ็น ช อ บ  ( ร่ า ง )  ห ลั ก สู ต ร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อคราวประชุมวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปทิศทางเดียวกันตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. ขอข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. 
๑.๑ ข้อมูลรอบ ๖ เดือน ขอให้ทุกคณะส่งข้อมูลมาที่กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
๑.๒ ข้อมูลรอบ ๙ เดือน ขอให้ทุกคณะส่งข้อมูลมายังกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๕ 

 ๒.  การประเมินคุณภาพภายในคณะ จะจัดระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ขอให้  
   ทุกคณะเตรียมติดต่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของคณะ ซึ่งสามารถดูรายชื่อ 
  ผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยพะเยา และสามารถดูรายชื่อผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที ่ 
   เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วย ดังนี้ 

๑. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. 
๑.๑ มอบทุกคณะจัดส่งข้อมูลผลการด าเนนิการตามตวับ่งชี้ของ สกอ. และสมศ. รอบ ๖ เดือนไป
ยังกองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวนัที่ ๒๙ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๕  

                             มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๔- 
๑.๒ มอบทุกคณะส่งข้อมูลผล การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.รอบ 
๙ เดือนไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  
๒๕๕๕ 

 ๒.  การประเมินคุณภาพภายในคณะ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  ๒๕๕๕ มอบทุกคณะ   
  เตรียมติดต่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของคณะ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง  ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชาและจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา     
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริการการศึกษาได้ส ารวจข้อมูลการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ    
มอบกองบริการการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย เพ่ือยืนยันการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาตรวจสอบหลักสูตร/สาขาวิชา และจ านวน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
และด าเนินการต่อไป 



 -๑๕- 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขอเสนอแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้กองแผนงานส ารวจคุณภาพบัณฑิต โดยก าหนดให้
แบบสอบถามสามารถตอบค าถามได้ทั้งตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ เกณฑ์มาตรฐานที่        
๑ : มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร) และการประกันคุณภาพภายนอก (ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
: คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ : ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์) รวมทั้งให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและ          
กองแผนงานได้จัดประชุมจัดท าแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา แล้วนั้น 
   

กองแผนงาน จึงขอเสนอแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดท าแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไข ดังนี้ 

๒.๑  ข้อ ๖.๑ เพ่ิมค าว่า “มี” หน้าข้อความเดิม และเพ่ิมข้อความ “ตลอดจนเห็นคุณค่า        
ในวิชาชีพของตน” ด้านหลังข้อความเดิม 
๒.๒ เพ่ิมค าว่า มี ด้านหน้าขอ้ความทุกข้อ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 ๓. มอบกองแผนงานน าข้อที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
   เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔       
  รอบ ๑๒ เดือน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. ด้านกระบวนการพัฒนาแผน ซึ่งก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง นั้น  
 

  กองแผนงาน จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน โดยสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๑.๔… 
  



 -๑๖- 
มติ  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ พิ จ า รณาแล้ ว มี มติ เห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน  
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔       
เมื่อวันที ่๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา             
 ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา                 
 สู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล   
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                   ระเบียบวาระที ่๕.๑.๖... 
 

 



 -๑๗- 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยให้ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา             
 ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตวิศวกรไอที ส าหรับนักศึกษา     
 ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตวิศวกรไอที ส าหรับนักศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕     

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตวิศวกรไอที ส าหรับนักศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา              

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตวิศวกรไอที ส าหรับนักศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง  ขอหารือแนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศเพื่อน าเสนอ   
 ผลงานทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ขอหารือเรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ซึ่งตามมติเดิมต้องได้รับการอนุมัติ  

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘... 
 

 



 -๑๘- 
จากมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยจะอนุมัติกรณีเดินทางไปน าเสนอ
ผลงาน  ทางวิชาการ เท่านั้น 
 

  เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอหารือแนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทาง            
ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการของ
บุคลากร 

๒. การน าเสนอผลงานทางวิชาการต้องเป็นการน าเสนอผลงานด้วย Oral Presentation เท่านั้น 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง  ขอทบทวนมติและปรับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณา          
  ให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่       
๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบรายงานผลการสัมภาษณ์นิสิตเพ่ือประเมินความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
๒. มอบกองกิจการนิสิตจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามความรุนแรง ดังนี้ 

 
 
๒.๑  ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ประสบอุทกภัยรุนแรง จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒.๒ ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ประสบอุทกภัยปานกลาง จ านวน ๑ ภาคการศึกษา โดยเริ่ม   
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

 กองกิจการนิสิต ขอเสนอใหท้บทวนและปรับเปลี่ยนมติที่ประชุม ข้อที่ ๒ ดังนี้ 
๒. มอบกองกิจการนิสิตจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามความรุนแรง ดังนี้ 

๒.๑  มอบทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก    
 อุทกภัยในระดับรุนแรง จ านวน ๑ ปีการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒.๒ มอบทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก   
  อุทกภัยในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕   

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติและปรับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา   
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ 

๒. มอบกองกิจการนิสิตจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามความรุนแรง ดังนี้ 
๒.๑  มอบทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก    
 อุทกภัยในระดับรุนแรง จ านวน ๑ ปีการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

                            ๒.๑ ทุนการศึกษา… 
  



 -๑๙- 
๒.๒ มอบทุนการศึกษา โดย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ได้รับ
ผลกระทบจาก   

  อุทกภัยในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑  รายงานผลการประเมินโครงการการประชุม พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”     
    และสรุปผลการประเมินงาน Welcome night เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕          
    ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม   
    เอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒ ก าหนดการด าเนินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑” วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   
   ณ ห้องประชุม ICT ๑๒๔๗ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา    
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 ๕.๒.๑.๓ ก าหนดการด าเนินการจัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารการวิจัย ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา    
  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕)    
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๒ รายงานข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
    ประกอบการประชุม 
 
๕.๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าเรียน       
 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีจ านวน 
 ๗๐  คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีจ านวน  ๖๖ คน  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

          ๕.๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต… 
  



 -๒๐- 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


