
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕) 

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.  รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๔.   รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๕.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)    
๗.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๓.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
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  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 
 
 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๘. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน   

๒๒. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากตดิภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา  รองคณบดีฝุายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๒.  ดร.ธิดา  ไชยวังศรี  รองคณบดีฝุายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

  ๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๘. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นางสาวเกวรินทร์  จันทร์ค า (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวพัณณ์ชิตา  เจริญวัชรวิทย์ (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ก าหนดพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์หรือหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต หรือโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาปกติทุกหลักสูตร รายละเอียดปรากฏตาม   
เอกสารประกอบการประชุม 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล ขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยมี         
ผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๓. คณะแพทยศาสตร์ได้จัดท าโครงการ “ห้องสมุดพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธม.โม)   
ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี” และจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินประจ าหน่วยแพทย์พระราชทานฯ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจ านวนเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๔. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

                         ๑๕ นางสาวรัตนา... 
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เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

๕. ก าหนดชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน (พ. ๑) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม  
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๑ 

๖. ก าหนดพิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ บริเวณ       
ลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. ก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (นัดพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันพุธที่     
๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  การสรุปผล QA2KM (IQA) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการสรุปผล QA2KM (IQA) เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖ แผ่น เพ่ือให้คณะและวิทยาลัยจะได้ศึกษาข้อมูลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
 
  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การปรับแก้คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการปรับแก้คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา และคู่มือผู้ประเมินเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 

                             ฝุายเลขานุการ... 
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  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการนิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง   แบบฟอร์มประมวลรายวิชา ๒๔๓๑๒๑ ชีววิทยา ๒ และรายวิชา ๒๔๓๔๒๒                          
  พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุม
มีมติรับทราบและอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้เพ่ิมเนื้อหาหรือรายวิชาในด้านการใช้ประโยชน์ทางพืช (Ethnobotany) นั้น 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ได้บรรจุเนื้อหาในด้านการใช้ประโยชน์ทางพืชในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์พืชในท้องถิ่น (Ethnobotany) ในรายวิชา ๒๔๓๑๒๑ ชีววิทยา ๒ และรายวิชา ๒๔๓๔๒๒ 
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง  รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง  รายงานผลการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๕... 
 

 



 -๖- 

  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่ นายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดงจากผลงานวิจัยชุด “ม.พะเยา นบสักกา 
๘๔ พรรษา ปูจาองค์พ่อเจ้า”ซึ่งได้เผยแพร่และถ่ายทอดให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม เพ่ือใช้ในการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย             
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น า
อาเซียน” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๕ ณ ชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี นั้น  

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ 
และนายศราวุธ  จันทรข า ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม      
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง รายงานผลการได้รับรางวัลของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  รายงานการได้รับรางวัลของบุคลากร               
คือนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการศิษย์เก่า
สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความส าเร็จใน  
อาชีพ/หน้าที่การงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง การปรับแก้แผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  คณะนิติศาสตร์ ได้ปรับแก้แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต  

                   ระเบียบวาระที ่๑.๒.๘... 
 

 



 -๗- 

 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ไปยังสภาการพยาบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ นั้น สภาการพยาบาลได้พิจารณารายละเอียดหลักสูตรดังกล่าว แล้วมีมติ
ให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
และส่งไปยังสภาการพยาบาลเพ่ือขอความเห็นชอบอีกครั้ง  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตร วท.บ. (เวชกิจฉุกเฉิน) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓    
ให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวและส่งไปยังส านักงาน
ก.พ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิ นั้น  
   

  บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่อง โครงการฝึกงานส ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย  
สรุปเรื่อง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินโครงการฝึกงานส ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภายในพ้ืนที ่           
มหาวิทยาลัยพะเยา (บางส่วน) ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๕ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการ       
ขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โดยก าหนดให้นิสิตต้องผ่านการฝึกงานส ารวจในลักษณะการท างานจริง          
ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง และให้นิสิตจัดท าแผนที่ภูมิประเทศภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (บางส่วน) เพ่ือน าข้อมูล        
มาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาเสถียรภาพลาดเอียงในพ้ืนที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   



 -๘- 

 
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๒ เรื่อง  นักศึกษาพิการทางสายตาสามารถเรียนสาขาครุศาสตร์และสามารถประกอบ   
  อาชีพครูได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้แจ้ง เรื่อง นักศึกษาพิการทางสายตา
สามารถเรียนสาขาครุศาสตร์และสามารถประกอบอาชีพครูได้หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถสอนใน
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา โดยไม่มีปัญหาในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
    
  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๓ เรื่อง ผู้ปกครองนิสิตขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส่งผลการเรียนของนิสิต 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย นางวราพร  คล้ายเนียม ผู้ปกครองนิสิตได้จัดท าจดหมายขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้จัดส่ง  
ผลการเรียนของนิสิตให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

   ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

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

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

                          ฝาุยเลขานกุาร... 
 

 



 -๙- 

   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที ่
ในการประสานงานกับโรงพิมพ์เพื่อจัดท าตัวอย่าง 
บัตรพนักงาน 
 

 
 
 
 
 
 

- 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 าเนินการและประสานงาน 
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

 

- 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       
ฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกลางในการ 
จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลเสนอ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       ๕.๑.๒๑ โครงการแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) ในการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติฯ เข้าประกวดประจ าปี 
๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะในการพิจารณา 
โครงการฯ เข้าประกวด 
 

       ๕.๑.๒๓ การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓... 
 

 



 -๑๐- 

: ระยะที่ ๑ 
 
 

เสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕) วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

        ๕.๑.๒๔      รายงานผลการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อประเมินความ
รุนแรงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการกองกิจการนิสิตในการ 
ขอปรับเปลี่ยนการจัดทุนการศึกษา เป็น การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๔ ขออนุมัตบิรรจหุลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

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

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกองบริการการศึกษา 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 
 
 

        ๕.๑.๕ รายงานการประชุมการจัดท าหลักสูตรและ 
สาขาศิลปะการแสดงและขออนุมัติอัตราก าลัง 
 

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกองบริการการศึกษา 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 
 

       ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณ ี
การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ ์
 
 

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

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๔.๑ ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ในการ

ด าเนินงานของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 

กองแผนงานด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๔.๒ ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร  
“ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาติ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
จัดท ารายละเอยีดของโครงการหลักสูตรวุฒิบัตร  
“ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาติ 
 
 

        ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 

                           ๕.๑.๕ รายงาน... 
 

 



 -๑๑- 

มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
 
 

ในการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน 
ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และยกร่างเกณฑ์ภาระงาน 
สายวิชาการ 
 

         ๕.๑.๒ โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ 
 
 

        ๕.๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 
ระดับกอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๔ ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
แจ้งให้ นางมธุรดา  เจริฐทวีทรัพย์ ราธน ์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

        ๕.๑.๕ ขออนุ มั ติ งดการเรี ยนการสอนเพื่ อรั บเสด็ จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมชมการด าเนิน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

กองกิจการนิสิตด าเนนิการประชาสัมพันธ์การงดการเรียน 
การสอนให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ทราบเรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๗ โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการจัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

       ๕.๑.๙ ขออนุมัติการส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี  
นายธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ อาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง จ านวน ๕ วิชา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา 
นายธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ เรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
    ครั้งที่ ๒๙ (๓/๒๕๕๕) เม่ือวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                           ๕.๑.๗ โครงการ... 
 

 



 -๑๒- 

  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๙ (๓/๒๕๕๕)      
เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๙     
(๓/๒๕๕๕) เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข หน้าที่ ๑๔ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ จาก คณะศิลปศาสตร์ แก้ไขเป็น คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์     
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
    ครั้งที่ ๓๐ (๔/๒๕๕๕)  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ๓๐ (๔/๒๕๕๕) นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๐ 
(๔/๒๕๕๕) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง  ขอชะลอการเข้าร่วมเป็นหนึ่งสาขาวิชาน าร่องในการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย             
 ในสาขาวิชาการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔)       
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะศิลปศาสตร์หารือร่วมกัน ในการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ระยะที่ ๑ นั้น 

                         ระเบียบวาระที่ ๓... 
 

 



 -๑๓- 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอชะลอการเข้าร่วมเป็นหนึ่งสาขาวิชาน าร่องในการจัดอันดับคุณภาพ
มหาวิทยาลัย  ในสาขาวิชาการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตชิะลอการเข้าร่วมเป็นหนึ่งสาขาวิชาน าร่องในการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาการศึกษา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติชะลอการเข้าร่วมเป็นหนึ่งสาขาวิชาน าร่องในการจัดอันดับ
คุณภาพมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาการศึกษา 
  
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขอปรึกษาหารือตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔)       
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

๑. กระบวนการพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และ
เอกลักษณเ์พ่ิมเติม จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก าหนด 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์เพ่ิมเติม จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก าหนด 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี  

 
 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เสนอเพ่ิมเติม จ านวน ๒ 
ตัวบ่งชี้ คือ  

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก าหนด (คิดเป็น ๙๐ เปอรเซ็นต์ เท่ากับ ๕ คะแนน) 

                               มต ิที่ประชุม... 
 

 



 -๑๔- 

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก (คิดเป็น ๙๐ เปอรเซ็นต์ เท่ากับ ๕ 
คะแนน) 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตร 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   



 -๑๕- 

  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ         
การธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ       
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๒.๑  ตรวจสอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาออก ๑ ท่าน (ดร.นิพิฐ  วงศ์ปัญญา ได้ลาออก 

ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)  
๒.๒ ตรวจสอบรายวิชาของสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร น ามาเป็น    
 รายวิชาของสาขาวิชาการเงิน เช่น รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  
๒.๓ หัวข้อ “๑๓.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน” ควรอธิบายถึงการบริหารจัดการ รายวิชา      

                   ระเบียบวาระที ่๔.๑.๓... 
 

 



 -๑๖- 

ของสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
๒.๔ ตรวจสอบรหสัวชิาในโครงสร้างหลักสูตรกับในแผนการศึกษาไม่ตรงกัน เช่น รายวชิา สัมมนา 
๒.๕ ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากบางรายวิชายังเป็นการอธิบายถึง

กระบวนการมากกว่าเนื้อหารายวิชา เช่น รายวิชา ๑๒๑๔๓๔ การวิเคราะห์ตราสารทุน 
๓. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา

อนุมัติต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๒.๑  ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากบางรายวิชายังเป็นการอธิบายถึง

กระบวนการมากกว่าเนื้อหารายวิชา เช่น ค าอธิบายรายวิชา ๑๒๒๒๑๐ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๓. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                    คณะวิทยาการจัดการ... 
 

 



 -๑๗- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                           คณะศิลปศาสตร.์.. 
 

 



 -๑๘- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ           
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณา
ต่อไป นั้น 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๘ เรื่อง   (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.   
  ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     
การสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
 มติ ที่ประชุมได้พิจาณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

               ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๙- 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     
  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้บรรจุหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ในแผนการเปิดหลักสูตรประจ าปี ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าหลักสูตร ประกอบกับยังขาดความพร้อม
ด้านคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถที่จะเปิดด าเนินการหลักสูตร ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติเลื่อน
การเปิดหลักสูตร ทั้ง ๒ หลักสูตรดังกล่าวออกไปเป็นปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ    
การประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเลื่อนเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและ             
การจัดการ จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเลื่อนการเปดิหลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็น สาขาวิชา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติการขอความเห็นชอบแทนการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ โดยให้ปรับปรุงหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร            
(Agro - Industry) เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food science 
and Technology) ซ่ึงจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร (Agro - Industry) เป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food science and 
Technology) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                        คณะเกษตรศาสตร์... 
 

 



 -๒๐- 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตเิปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro - Industry) เป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (Food science and Technology) ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro - 
Industry) เป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food science and Technology)  
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ  
  จัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔        
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
พิจารณาและเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม     
และการท่องเที่ยว นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเนื่องจาก ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ            
ไดล้าออกจากคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว 

                     คณะวิทยาการจัดการ... 
 



 -๒๑- 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว          
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    
การทอ่งเที่ยว หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน อาจารย์ประจ ารายวิชา   
  ๒๑๓๔๐๙ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และรายวิชา ๒๑๓๑๔๐ สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในคราวประชุม   
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรณี นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการ        
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ๒๑๓๔๐๙ กลยุทธ์ทางธุรกิจ     
และรายวิชา ๒๑๓๑๔๐ สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
 

  รายวิชา ๒๑๓๔๐๙ กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
๑. นางสาวปรียานุช  กัณตา  รหัสนิสิต  ๕๑๖๐๑๒๖๘  เดิม D  แก้ไขเป็น  C 

 

รายวิชา ๒๑๓๑๔๐ สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
๑. นางสาวธันยพร   เพชรนิล  รหัสนิสิต  ๕๔๐๗๑๗๖๐  เดิม A  แก้ไขเป็น D+ 
๒. นางสาวธิดารัตน์ ทองลือ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๑๗๘๒  เดิม D+  แก้ไขเป็น A 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการ ต่อไป  
 



 -๒๒- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. อนุมัติให้นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการจัดการ แก้ไขผลการเรียน  

ในรายวิชา ๒๑๓๔๐๙ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และรายวิชา ๒๑๓๑๔๐ สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ของนิสิตจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
 
 
รายวิชา ๒๑๓๔๐๙ กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
๑.) นางสาวปรียานุช  กัณตา  รหัสนิสิต  ๕๑๖๐๑๒๖๘  เดิม D  แก้ไขเป็น C 
 

     รายวิชา ๒๑๓๑๔๐ สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 ๑.) นางสาวธันยพร   เพชรนิล รหัสนิสิต  ๕๔๐๗๑๗๖๐  เดิม A  แก้ไขเป็น D+ 

๒.) นางสาวธิดารัตน์ ทองลือ รหัสนิสิต ๕๔๐๗๑๗๘๒  เดิม D+  แก้ไขเป็น A 
 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ นายสาธิต  เชื้ออยู่นาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือ ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะขอเปิดรับนิสิตแบบเทียบโอน    
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอน        
เข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. หลักสูตร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และหลักสูตร วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) อยู่ระหว่าง
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. การจัดท าหลักสูตรเทียบโอน ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์     
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

                      รายวิชา ๒๑๓๔๐๙... 
 

 



 -๒๓- 

  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องในการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน (๘๐๘๔๘๑) ภาคเรียนที่ ๒   
   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยนางสาวนิรมลรัตน์  ร่มสุข รหัสนิสิต ๕๑๕๙๓๐๒๐ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการเงินและ         
การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ไม่ได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ในระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากมีปัญหาครอบครัว ไม่มีความพร้อมทางด้านการเงิน จึงท าให้พ้นสภาพการเป็น
นิสิต และนิสิตได้ด าเนินการคืนสภาพนิสิตเรียบร้อยแล้ว  

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตรายดังกล่าว ลงทะเบียน
รายวิชาการฝึกงาน (๘๐๘๔๘๑) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยนิสิตยินยอมช าระค่าปรับและ
ค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดทุกประการ และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น นิสิตได้       
ท าการฝึกงาน ในช่วงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ครบถ้วนตามชั่วโมงการฝึกงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน (๘๐๘๔๘๑) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางสาวนิรมลรัตน์  ร่มสุข รหัสนิสิต ๕๑๕๙๓๐๒๐ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงาน 
(๘๐๘๔๘๑) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

๒. ให้นิสิตช าระค่าคืนสภาพนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับจ านวน ๕,๐๐๐ บาท และ

                       ระเบยีบวาระที่ ๔.๘... 
 

 



 -๒๔- 

ค่าลงทะเบียนเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผล  
  การศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕        
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษา น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา          
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์ม        
  การ ประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง  
  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                               มต ิที่ประชุม... 
 

 



 -๒๕- 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการประเมินและเกณฑ์การประเมินผล    
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการ
ประเมิน แบบฟอร์มการประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                             
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอความเห็นชอบผลการประเมิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที ่
๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เกี่ยวกับผลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร   
ประกอบการประชุม 

 

 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
มตทิีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับผลการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีเห็นชอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับผลการประเมิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ส าหรับการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานมหาบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์ในตังบ่งชี้ที่ ๓ 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ลักษณะของผลงานที่สามารถใช้อ้างอิง  

            ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



 -๒๖- 

เป็นหลักฐานได้ และในกรณีการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานมหาบัณฑิตมีหลักเกณฑ์และองค์ประกอบส าหรับ  
การจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานมหาบัณฑิต นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดประชุมวิชาการ
เผยแพร่ผลงานมหาบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
หลักเกณฑ์ส าหรับการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานมหาบัณฑิต ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่
ผลงานมหาบัณฑิตต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีความส าคัญกับหน่วยงาน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ที่จะต้องท า      
การประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอให้คณะและวิทยาลัย เตรียมการเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้  

๑. พิจารณาเลือกคณะกรรมการประเมิน ประธานกรรมการจากบุคคลภายนอก ๑ ท่าน และกรรมการ
จากบุคคลภายใน จ านวน ๓ ท่าน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถประเมินได้ทั้งเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. และ สมศ. ทั้งนี้ให้คณะและวิทยาลัยเสนอกรรมการเองทั้งหมด 

๒. ก าหนดวันที่ท าการประเมินและจะต้องมีระยะเวลาการประเมิน จ านวน ๒ วัน เพราะมีการประเมิน
ตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 

๓. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ และก าหนดเวลาการประเมินที่กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้  

 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



 -๒๗- 

๑. พิจารณาเลือกคณะกรรมการประเมิน ประธานกรรมการจากบุคคลภายนอก ๑ ท่าน และ
กรรมการจากบุคคลภายใน จ านวน ๓ ท่าน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถประเมินได้ทั้งเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ. ทั้งนี้ให้คณะและวิทยาลัยเสนอกรรมการเองทั้งหมด 

๒. ก าหนดวันที่ท าการประเมินและจะต้องมีระยะเวลาการประเมิน จ านวน ๒ วัน เพราะมีการ
ประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 

๓. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ และก าหนดเวลาการประเมินที่กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยมอบคณะและวิทยาลัยเตรียมการเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้  

 

๑. พิจารณาเลือกคณะกรรมการประเมิน ประธานกรรมการจากบุคคลภายนอก ๑ ท่าน และ
กรรมการจากบุคคลภายใน จ านวน ๓ ท่าน โดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถประเมินได้ทั้งเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ. ทั้งนี้ให้คณะและวิทยาลัยเสนอกรรมการเองทั้งหมด 

๒. ก าหนดวันที่ท าการประเมินและจะต้องมีระยะเวลาการประเมิน จ านวน ๒ วัน เพราะมีการ
ประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. 

๓. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ และก าหนดเวลาการประเมินที่กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๔. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และวัน/
เวลาในการประเมินได้ตามความเหมาะสมแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยาต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขอหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒. คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย กรรมการ 
๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  กรรมการ 
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  กรรมการ 



 -๒๘- 

๒.๕ รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ กรรมการ 
๒.๖ รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ  กรรมการ 
๒.๗ รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ กรรมการ    

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒. คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย กรรมการ 
 ๒.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  กรรมการ 
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  กรรมการ 
 ๒.๕ รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ กรรมการ 
 ๒.๖ รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ  กรรมการ 
 ๒.๗ รองศาสตราจารย์รัตนา  อัตตปัญโญ กรรมการ 

 ๓.   มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และวัน/
เวลาในการประเมินได้ตามความเหมาะสมแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงวารสารมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

๑. การเปลี่ยนชื่อวารสารนเรศวรพะเยา เป็น วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มใช้ชื่อดังกล่าว 
ในปี ๒๕๕๕ และแบ่งออกเป็น ๒ สาขา ดังนี้ 

 ๑.๑ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑.๒ วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. การจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยพะเยาของทั้ง ๒ สาขา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
๓. การตีพิมพ์แบบรูปเล่มวารสารฯ เปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์ (On Line) บนหน้าเว็บไซต์ของ

วารสารฯ (http://journal.up.ac.th/) เป็นหลัก และจัดพิมพ์ลักษณะอัดส าเนาเข้าเล่มในจ านวนเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

http://journal.up.ac.th/)%20เป็น


 -๒๙- 

๔. การจัดส่งวารสารฯ ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ จะจัดส่งในรูปแบบ CD/DVD    

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานมติที่ประชุมคณะท างานวารสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายงานมติทีป่ระชุมคณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้คณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ทบทวนนโยบายให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของศูนย์ TCI ต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง ขอหารือการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๑๓ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ            
ดร.สุมนต์  สกลไชย ขอเลื่อนการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับกอง จากวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕       
เป็นวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การขอหารือการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   
ครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕) จาก วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๕ เป็น วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.     
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา         
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านบริหาร    

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕... 
 

 



 -๓๐- 

ความเสี่ยง (อาจารย์จินดา  อมราสิงห์) เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น 

   หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับแก้ไขแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ  
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง เห็นสมควรให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีผลงานวิชาการ และ/หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่ท าสะสมกันมาเป็นจ านวนมากเพียงพอ 
ได้มีโอกาสรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการ “โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ” 
(Honour Doctoral Degree Program) 

   วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอโปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม
หารืออีกครั้งหนึ่ง 

                  ระเบยีบวาระที่ ๔.๑๗... 
 

 



 -๓๑- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่อง  แผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ และแผนปฏิบัติการ 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับรองแผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ และ             
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายความส าเร็จ ตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ไปแล้วนั้น 

   คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอเสนอแผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายความส าเร็จ ตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ เพ่ือให้แผนดังกล่าวเป็นแผนที่สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตาม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ของ สกอ. : กระบวนการพัฒนาแผน และตัวบ่งชี้ที่ ๙ ของ สมศ. : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (อย่างยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบดังนี้ 

๑. แผนกลยุทธ์คณะสหเวชศาสตร์ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ปรับปรุง ครั้งที่ ๑  
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายความส าเร็จ        

ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 
มติ คณะสหเวชศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง    
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กรณี ทุจริต    
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ รหัสประจ าตัว 
๕๓๘๓๐๕๔๐ 

สรุปเรื่อง 

                               มต ิที่ประชุม... 
 

 



 -๓๒- 

  ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง กรณทีุจริตสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ของนางปุนรดา  วรรณรักษ์ รหัสประจ าตัว ๕๓๘๓๐๕๔๐ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน  ได้ด าเนินการสอบสวน
เรียบร้อยแล้ว ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอันมีเหตุเชื่อว่า ผู้ถูกกล่าวหา (นางปุนรดา  วรรณรักษ์) มีพฤติกรรม    
ส่อทุจริตดังกล่าวอันเป็นการฝุาฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบ    
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้น าผลการสอบสวนเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบ
กองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การวินิจฉัยความรับผิดของผู้ถูกกล่าวหาล่าช้า และเป็นผลเสียต่อผู้ถูกกล่าวหาได้ 

   วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
กรณี ทุจริตการสอบประมวลผลความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ รหัสประจ าตัว ๕๓๘๓๐๕๔๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้นางปุนรดา  วรรณารักษ์ รหัสประจ าตัว ๕๓๘๓๐๕๔๐ สอบตก     
ในการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ ๓ ภาคการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา    
  ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย กองบริการการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประกอบด้วยปฏิทินการศึกษา จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
๒. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก ภาคปกติ 
๓. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) 
๔. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

  
 กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา    
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน

                      กองบริการการศึกษา... 
 

 



 -๓๓- 

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมอบกองบริการการศึกษาบรรจุในคู่มือนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตอบโจทย์ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการองค์ความรู้  
 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสาร และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบงานนิติการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 
   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ และเนื่องจาก ดร. วารัชต์  มัธยมบุรุษ    
ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว นั้น   
 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  



 -๓๔- 

 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง  ขออนุมัติการลงทะเบียนหลังก าหนด ในรายวิชาฝึกงาน (๔๒๔๔๙๑) ประจ าภาค 
   ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของ นายปิยะพงษ์  ไกรศรีวรรณนะ นิสิตชั้นปีที่ ๔ โดยนิสิตได้ลงทะเบียน
เรียนวิชาฝึกงาน รหัสวิชา ๔๒๔๔๙๑ ประจ าภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเข้ารับการฝึกงานกับบริษัท Fitness 
First ซึ่งนิสิตได้ผ่านการฝึกงานตามเงื่อนไข และผ่านการรายงานผลการฝึกงาน ประจ าภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กับทางสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว แต่พบข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน เนื่องจากนิสิตช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ตรงตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งนิสิตได้น าเอกสารขอคืนสภาพพร้อม       
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับฝากไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษา คือ นายมณินทร  รักษ์บ ารุง เพื่อให้ด าเนินการ   
ขอคืนสภาพเพ่ือลงทะเบียนเรียนแทนแต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ด าเนินการให้กับนิสิต ท าให้นิสิตดังกล่าวพ้นสภาพ   
การเป็นนิสิต    
 

 คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติการลงทะเบียนหลังก าหนด ในรายวิชาฝึกงาน (๔๒๔๔๙๑) ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการลงทะเบียนหลังก าหนด ในรายวิชาฝึกงาน (๔๒๔๔๙๑) ประจ าภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนายปิยะพงษ์  ไกรศรีวรรณ นิสิตชั้นปีที่ ๔ รหัสวิชา ๔๒๔๔๙๑ 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าคืนสภาพนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับจ านวน ๑,๐๐๐ บาท และ
ค่าลงทะเบียนเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบคณะวิทยาศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายมณินทร  รักษ์บ ารุง 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมอบคณบดี        
คณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง  ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                                      มติ ทีป่ระชุม... 
 

 



 -๓๕- 

  ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓ ทั้ง ๔ สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ๓๐๑๓๙๑ ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ 
๓๐๓๓๘๘ ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟูา หรือ ๓๐๔๓๙๑  ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ ๓๐๒๓๙๑ ฝึกงาน
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ในการฝึกงานนั้นนิสิตไม่ได้ใช้ทรัพยากรใดของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัยฯ หากนิสิต
ยังคงต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพราะนิสิตยังต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกงานยังต่างจังหวัด  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้  หากนิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์จัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งมายังคณะฯ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศนิสิตที่เข้ารับการฝึกงานรวมถึงติดตามการฝึกงาน
ของนิสิตในต่างจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุมัติการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๕ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓ ทั้ง ๔ สาขาวิชาที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา ๓๐๑๓๙๑ รหัสวิชา ๓๐๓๓๘๘ 
รหัสวิชา ๓๐๔๓๙๑ และรหัสวิชา ๓๐๒๓๙๑ โดยให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง  ขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน (๒๓๓๔๘๓) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย นายทรงพล  ปลอดโปร่ง รหัสนิสิต ๕๐๕๙๔๖๘๔ และนายโชต  จันทร์บัว รหัสนิสิต 
๕๐๒๘๑๓๙๓ ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ไม่ได้ช าระค่าบ ารุง
การศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระยะเวลาที่ก าหนดจึงท าให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต และนิสิต  
ได้ด าเนินการคืนสภาพนิสิตเรียบร้อยแล้ว  
 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน 
(๒๓๓๔๘๓) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยนิสิตยอมช าระค่าธรรมเนียมปรับตามเงื่อนไขที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดทุกประการ และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนิสิตได้ท าการฝึกงานในช่วงภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครบตามชั่วโมงการฝึกงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายทรงพล  ปลอดโปร่ง รหัสนิสิต ๕๐๕๙๔๖๘๔ และนายโชต  จันทร์บัว รหัสนิสิต 

๕๐๒๘๑๓๙๓ ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกงาน (๒๓๓๔๘๓) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. ให้นิสิตช าระค่าคืนสภาพนิสิต จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าปรับจ านวน ๕,๐๐๐ บาท และ
ค่าลงทะเบียนเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง  ขอเสนอแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
สรุปเรื่อง 

                        คณะวิศวกรรมศาสตร์... 
 

 



 -๓๖- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริการการศึกษารวบรวมแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากคณะ/วิทยาลัย นั้น  
 

   บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
๒. มอบกองแผนงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง  สรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ติดตามการด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔)       
โดยมอบคณะด าเนินการตามมติดังกล่าวและเร่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการโครงการวิจัยที่ด าเนินการ          
ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด วันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๕ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวนักวิจัย         
ยังด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จจะถือว่าผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินคืนตามที่ระบุในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ นั้น  
   

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอสรุปผลการด าเนินการติดตามโครงการวิจัย
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและด าเนินการ
โครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ในช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการเรื่องเอกสารการเงินตามสัญญายังไม่แล้วเสร็จ ไม่มีสิทธิ
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการในปีต่อไป 

๒. ขอให้คณะ/วิทยาลัยแจ้งและเร่งรัดให้หัวหน้าโครงการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา    
ที่ขยายนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๖ เดือน 
สรุปเรื่อง 

                     ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๘… 
  



 -๓๗- 

  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูล          
ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๖ เดือน (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๔) และได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการสร้างประชาคมอาเซียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ของอุดมศึกษาไทยในการ
สร้างประชาคมอาเซียน เพ่ือรองรับกรอบแนวคิดดังกล่าว ได้มีการเสนอแนวคิดจากผู้บริหารระดับคณะจ านวนหนึ่ง      
ในที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ คือ มหาวิทยาลัยพะเยา     
ควรจัดกิจกรรมร่วมกันในประเด็น “เปิดโลกวัฒนธรรมสู่ ASEAN” โดยจัดทุกปี แต่ปีแรกจัดในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา  
จึงขอเสนอว่า ควรจัดเมื่อไร อย่างไร วัตถุประสงค์คืออะไร และใครเป็นเจ้าภาพ หน่วยงานต่างๆ จะมีส่วนร่วม         
ได้อย่างไร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น  
 

   คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๓.๑ รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑ รายงานข้อมูลค่าใช้ไฟฟูาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
   ๑.) ค่าไฟฟูาตั้งแต่เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ ถึงเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  

                 ระเบียบวาระที ่ ๕.๒.๑๑… 
  



 -๓๘- 

   ๒.) หน่วยการใช้ไฟฟูาตั้งแต่เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๔ ถึงเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๓.๒ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑ รายงานผลการเข้าร่วมเวทีสานเสวนาการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่ว ม เมื่อวันที่            

๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีโคมค า จังหวัดพะเยา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๒ ปฏิทินกิจกรรมของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าเดือน มีนาคม  
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัย    
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งที่ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีมติให้
มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ปีการศึกษาในการประเมินตัวบ่งชี้  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๔ ก าหนดจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๓.๓ รองอธิการบดีฝุายวชิาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๓.๓.๑ ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๔ ระดับภาคเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑) รายละเอียดปรากฏ      

ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๓.๓ สภาเภสัชกรรมมีมติเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ๕.๓.๓.๕ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้กรอบ     

ความร่วมมือเอเชีย (ACD) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดประชุมระดมสมองเพ่ือทบทวน
บทบาทและทิศทางของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : 
ACD) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๓.๔ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา สรุปรายงานการประชุมปรึกษาหารือโครงการส ารวจความพึงพอใจ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม       
รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา อาคารส านักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ     
การประชุม 

 

                          ๕.๓.๓.๕ ส านักงาน … 
  



 -๓๙- 

๕.๓.๕ รองคณบดีฝุายบริหาร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๕.๓.๕.๑ มาตรการรับมือสถานการณป์ัญหาหมอกควันรุนแรงในมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๑)  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๓.๕.๒ ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ และการจัดการประชุมนานาชาติ   
  ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕   
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 -๔๐- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๔๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


