
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 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. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)    
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายอุเทน  ธัชศฤงคารสกุล) แทน  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
   ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร) แทน   

๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นายจักรพงศ์  มาลีพัตร (แทน)  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๒. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  อาจารย์ 
๑๓. ดร.สมคิด  จูหว้า  อาจารย์ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

                              ๑๗  นางสาว... 
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๑๗. นางสาวนภาพร  จักร์เขียว  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๑๘. นางสาวนงคราญ  ใจดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ก าลังด าเนินการปรับปรุงถนนและภูมิทัศนภ์ายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑.๑  บริเวณอาคารเวียงพะเยา โดยบริษัท พี เอ็น เอส ไซน ์เป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินโครงการ  
๑.๒ บริเวณวงเวียนด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ปรับปรุงสถานที่จัดท าเป็นอาคารที่จอดรถโดยสาร         
 โดยการปรับพื้นที ่ซ่ึงได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
๑.๓ อาคารศาลารอรับผู้โดยสารด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา หลงัเดิม จะท าการปรับปรุงเป็น UP คลีนิค  
  (คลีนิคพิเศษ) เพ่ือเป็นคลินิกส าหรับการรักษาพยาบาล ๒ ส่วน คือ ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และ 
  กุมารเวช โดยจะเปิดด าเนินการ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  

๒. ก าหนดการท าพิธเีปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
๓. ในอนาคตมหาวิทยาลัยพะเยา จะปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบ

สมาร์ทโฟน  
๔. อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นศูนย ์E-Learning โดยใช้ระบบอินเทอร์เนต  
๕. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดการศึกษา  ณ จังหวัดพะเยา         

ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๗๓ หลักสูตร            
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทั้ง ๗๓ หลักสูตร  แล้ว        
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๖. มาตรฐานภาระงานทางวิชา การของผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย ์ขอใหทุ้กคณะตรวจสอบภาระงานการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดชั่วโมงการสอนขั้นต่ า 
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา 

๗. การก่อสร้างหอพัก (Honour Dormitory) ส าหรับเด็กที่มีผลการเรียนดี ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยนิสิตจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๒๐ จึงสามารถเข้าพักได้และจ่ายค่าหอพักเท่ากับราคาหอพัก
ของนิสิตชั้นปีที่ ๑  

๘. ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๙. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๕ ดังนี ้

๙.๑  ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕) ในวันอังคารที่  
  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
๙.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕) ในวันอังคารที่  

   ๒๔ เมษายน   ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที่ ๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  ระบบการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน 
  เอาชนะยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ได้จัดท าแผนระบบการดูแลป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเน้นย้ า    
การน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๕ ในด้าน    
การบูรณาการ  การป้องกันยาเสพติด การรณรงค์ หากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด               
ในสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครือข่ายในปี ๒๕๕๕ ของอุทยาน  
 วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
สรุปเรื่อง 
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แจ้งผลกระทบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ     
ปรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๕ ซึ่ง อวน. ถูกปรับลดงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาเครือข่าย ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ซ่ึง อวน. จะด าเนินงานตามภารกิจต่อเนื่องให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น      
การสิ้นสุดความรับผิดชอบการด าเนินงานของ อวน. ภายใต้ วว. โดยการด าเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคในระยะต่อไป จะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะรับผิดชอบ      
การพิจารณาแผนงานและจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ขอรับรายงานวิจัยการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติเป็นศูนย์
ข้อมูลวิจัยของประเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์เอกสารการประชุมวิชาการ ใน งานประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย         
ครั้งที่ ๑” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จงึเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
                   ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยพะเยา  เข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ     
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพ่ือรวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินวิจัยที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งช าติ ๙ แห่ง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง  มติคณะรัฐมนตร ีเรือ่ง หลักการและงบประมาณในการด าเนินโครงการจัดการเรียน  
  การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ เรื่อง แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ ๑ นักเรียน และ เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชะลอการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นั้น 
 

  บัดนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ มีมติเรื่อง หลักการและ
งบประมาณในการด าเนินโครงการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขอให้มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะประชาสัมพันธใ์ห้นิสิต
ใหม่ทราบ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลด้านที่พัก  
๒. ข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร์  
๓. ข้อมูลด้านการให้บริการนิสิต 

    

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
                    ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗... 

 
 



 -๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ประสาน 
กับพนักงานสายสนับสนุนจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน 
 

 

- 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 
ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๔ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

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

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลของกองบริการการศึกษา 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

        ๕.๑.๕ รายงานการประชุมการจัดท าหลักสูตรและ 
สาขาศิลปะการแสดงและขออนุมัติอัตราก าลัง 
 

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลของกองบริการการศึกษา 
เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

       ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 
การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
 
 

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

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๔.๒ ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร  

“ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาต ิ
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
จัดท ารายละเอียดของโครงการหลักสูตรวุฒิบัตร  
“ภาษาและวัฒนธรรมไทย” แก่ชาวต่างชาต ิ
 

        ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน 
ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ และยกร่างเกณฑ์ภาระงาน 
สายวิชาการ เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙ (๓/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
         ๕.๑.๑ การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ไดด้ าเนินการแจ้งคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๕.๑.๓ ขออนุมัติหลักสูตร/สาขาวิชาและจ านวนการ 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

        ๕.๑.๔ ขอเสนอแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน 
ในการปรับแกไ้ขแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิต 

      มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. ด าเนินการน าเสนออัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๕.๑.๕ รายงานสรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๑๒ เดือน 
 

กองแผนงานรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

        ๕.๑.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

      ๕.๑.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตวิศวกรไอที 
ส าหรับนักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

                  ๕.๑.๑๐ ขอทบทวนมต.ิ.. 
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         ๕.๑.๑๐ ขอทบทวนมติและปรับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
ในการจัดท าประกาศดังกล่าวเสนออธิการบดีลงนาม 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่         
  ๓๑(๕/๒๕๕๕) เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕)      
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาราย งานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๑    
(๕/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข ดังนี้ 
 

๑. แก้ไขหน้าที ่๑๒ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  
 

จาก   มติ  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม  
 

เป็น  มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณท์ี่เสนอเพ่ิมเติม    
         จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

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

๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครั้งแรก (คิดเป็น ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
เท่ากับ ๕ คะแนน) 

 

๒.  หน้า ๒๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เพ่ิมเติม ข้อที่ ๔ 
  

 มต ิ มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และวัน/เวลา       
    ในการประเมินได้ตามความเหมาะสมแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ต่อไป 
๓. หน้า ๒๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ ข้อที่ ๓ 
  

 มต ิ มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และวัน/เวลา       
    ในการประเมินได้ตามความเหมาะสมแล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ต่อไป 
 
 
                                 ๔. หน้า ๒๔... 

 
 



 -๙- 

๔. หน้า ๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ 
จาก   มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบรายงานมติที่ประชุมคณะท างานวารสาร 
     มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ 
 

เป็น  มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้คณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา ทบทวน  
     นโยบายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของศูนย์  TCI ต่อไป  

 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะ ศิลปศาสตร์  จึงขอเสนอ  (ร่าง ) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

                       คณะศิลปศาสตร.์.. 
 

 



 -๑๐- 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพ ะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (รา่ง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่ อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร ์จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

                                มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๑- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๕ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ต่อไป  
 
 
 

                               มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๒- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง การประเมินห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร ์
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน ๒ ห้อง           
ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้แจกแบบประเมินดังกล่าว นั้น 
 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอน าเสนอผลการประเมินดังกล่าว เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อแนะน า   
จากผู้ตอบแบบประเมินห้องปฏิบัติการทางภาษา ดังนี้ 

๑. ควรปรับปรุงความทันสมัยของอุปกรณ์ เช่น ยกเลิกระบบเทป เป็นการบันทึกเสียงด้วยระบบดิจิตอล 
๒. จอภาพส่งสัญญาณไม่ค่อยชัดเจน 
๓. เก้าอ้ีในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 
๔. ห้องเรียนมีเสาใหญ่อยู่กลางห้อง นิสิตนั่งด้านหลังไม่เห็นหน้าห้อง จึงควรปรับภูมิทัศน์ใ นห้อง

ให้เหมาะสมมากขึ้น 
๕. ควรเพิ่มหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาเป็นแบบสากลมากข้ึน เพ่ือรองรับสมาคมอาเซียน 

กล่าวคือ นิสิตที่เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการภาษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกโปรแกรม
ทางภาษาต่างๆ ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมภาษาหรือสื่อต่างๆ ได้เนื่องจาก
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการภาษาที่มีอยู่นั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มีแต่จอภาพ 
ดังนั้นนิสิตจึงไม่สามารถค้นคว้า เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้ามีอุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมจะเกิดผลดี  
กับนิสิตและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนิสิต บุคลากรหรือบุคคลภายนอกที่สนใจต่อไป 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อแนะน าการประเมินห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ รับทราบ ข้อคิดเห็นและข้อแนะน า การประเมินห้องปฏิบัติการ       
ทางภาษา คณะศิลปศาสตร ์
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขอเสนอการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้มีการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ    
มอบให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
๒. หารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ ๓ ท่าน 
๓. หารือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

              วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง... 
 

 



 -๑๓- 

   วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอน าเสนอผลสรุปการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ.
ทุกตัวบ่งชีห้ากตัวบ่งชีใ้ดที่ไมม่ีข้อมูลในการประเมินใหใ้ชก้ารประเมินแบบเทียบเคียง 

๒. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องปรับแก้ไขตารางเปรียบเทียบการประเมินการประกันคุณภาพ 
(สกอ.) วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี ้
๒.๑  ช่อง เหตุผลที่ไม่ประเมิน ปรับเป็น หมายเหต ุ
๒.๒  ตัดข้อมูลช่อง เหตุผลที่ไม่ประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ๒.๗ และ ๒.๘ ออก 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม       
         ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนิสิต ลงวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
นัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบกองกิจการนิสิตทบทวน เรื่อง การก าหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เหมาะสมในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นข้อมู ลในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๕   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น  
 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                                 มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๔- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๒. มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไขปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี ้

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม รายงานตัวเข้าหอพักนิสิตรอบโควตา เป็นวันที่ ๑๒ – ๑๓  
  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
๒.๒ วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองสอบโควตา เป็นวันที่ ๑๒ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
๒.๓ วัน/เดือน /ปี ที่จัดกิจกรรม รายงานตัวเข้าหอพัก นิสิตสอบ Admission เป็นวันที่ ๒๗ 
 พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

  ๓. มอบกองบริการการศึกษาบรรจุในคู่มือนิสิต ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สวัสดิการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ จัดท า  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สวัสดิการ
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็ นการช่วยเหลือนิสิตที่มีความประสงค์เข้าพัก ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมหอพัก นั้น   
 

   งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและจัดท า  (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัย ดังกล่าว     
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สวัสดิการหอพัก นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตอินุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สวัสดิการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตร  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคม ี
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์  จึงขอเสนอ  (ร่าง ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี       
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

                   ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒.๒… 
  



 -๑๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมค ณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕      
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเ ยา        
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
      คณะวิทยาศาสตร์  จึงขอเสนอ  (ร่าง ) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

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

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง   
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา              
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร   
        ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
       

      
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์… 
  



 -๑๖- 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทย าลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม      
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ต่อไป นั้น 
       

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม       
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะศิลปศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

                   ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒.๗… 
  



 -๑๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๗ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๘ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอ  (ร่าง ) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (รา่ง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะศิลปศาสตร ์จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
                  ระเบียบวาระที่  ๕.๑.๒.๑๐… 

  



 -๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๑๐ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
         พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทย าลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๑๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทย าลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
พิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขอ เสนอ  (ร่าง ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร งานก่อสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๑๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง     
        พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                                  มติ ที่ประชุม… 
  



 -๑๙- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๑๓ เรือ่ง (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทย าลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
       

     คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การน าข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบล่าช้า กรณี นายกฤษดา  ขันกสิกรรม อาจารย์ 
       ประจ าวิชา Operating Systems และกรณีนิสิตผู้เข้าสอบแต่งกายผิดระเบียบ             
       และใช้วาจาไม่สุภาพ 
สรุปเรื่อง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์พิจารณา กรณี  อาจารย์ประจ ารายวิชา คือ นายกฤษดา   
ขันกสิกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น าข้อสอบรายวิชา ๓๐๕๓๘๓ Operating Systems มาให้คณะกรรมการ
คุมสอบล่าช้ากว่าก าหนด และนิสิตผู้เข้าสอบรายวิชาดังกล่าวแต่งกายผิดระเบียบและใช้วาจาไม่สุภาพ ซึ่งรายวิชา
ดังกล่าวด าเนินการสอบ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๔๐๔   
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร ์จึงขอหารือกรณีการน าข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบล่าช้า ของ นายกฤษดา     
ขันกสิกรรม อาจารย์ประจ าวิชา Operating Systems และกรณีนิสิตผู้เข้าสอบแต่งกายผิดระเบียบและใช้วาจา        
ไม่สุภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารหารือร่วมกัน กรณี นายกฤษดา  ขันกสิกรรม น าข้อสอบรายวิชา ๓๐๕๓๘๓ Operating Systems มาให้
คณะกรรมการคุมสอบล่าช้ากว่าก าหนด และกรณีนิสิตผู้เข้าสอบแต่งกายผิดระเบียบและใช้วาจาไม่สุภาพต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง  ขออนุมัติส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ประจ า   
       รายวิชา ๔๒๔๔๑๒ หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกและเสริมสร้าง   
        สมรรถภาพทางกาย 
สรุปเรื่อง 
     ตามท่ี คณะวทิยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง 
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความประสงค์ขอส่งการผลการเรียนล่าช้า ในรายวิชา 

                                    ๔๒๔๔๑๒… 
  



 -๒๐- 

๔๒๔๔๑๒ หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกและเสริม สร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ของจ านวนนิสติที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน ๖ คน ดังนี ้

๑. นายบุญเกียรติ พุฒิกรวงศ์ศรี รหัสนิสิต ๕๑๓๓๑๘๙๙ 
๒. นายเอกพงษ์ วุฒิไพรวัลย์ รหัสนิสิต ๕๑๓๓๑๙๑๒ 
๓. นายพิษณุ วงศ์แก้ว รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๐๙๔ 
๔. นายปิยพงษ์ ไกรศรีวรรธนะ รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๕๔๔ 
๕. นางสาวแววเนตร สิญจวัตร รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๕๕๑ 
๖. นายรธพีงษ์ ตันแก้ว รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๘๐๓ 

 

     คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายมณินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติให้นายมณินทร  รักษ์บ ารุง อาจารย์ประจ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ส่งผลการเรียนล่าช้าในรายวิชา ๔๒๔๔๑๒ หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึก
และเสริม สร้าง สมรรถภาพทางกาย  ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนิสิต           
ที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน ๖ คน ดังนี ้
๑.๑  นายบุญเกียรติ พุฒิกรวงศ์ศรี รหัสนิสิต ๕๑๓๓๑๘๙๙ 
๑.๒ นายเอกพงษ์  วุฒิไพรวัลย์ รหัสนิสิต ๕๑๓๓๑๙๑๒ 
๑.๓ นายพิษณุ  วงศ์แก้ว รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๐๙๔ 
๑.๔ นายปิยพงษ์  ไกรศรีวรรธนะ รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๕๔๔ 
๑.๕ นางสาวแววเนตร สิญจวัตร รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๕๕๑ 
๑.๖ นายรธพีงษ์  ตันแก้ว รหัสนิสิต ๕๑๓๓๒๘๐๓ 

 ๒.  มอบคณะวิทยาศาสตร ์ว่ากล่าวตักเตือน นายมณินทร  รักษ์บ ารุง เป็นหนังสือ ตามประกาศ 
   มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือ         
   ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓      
        แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ นั้น 
 

     เพ่ือให้การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
                              มติ ที่ประชุม… 

  



 -๒๑- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 

๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง  ขออนุมัติบรรจุรายวิชาพะเยาศึกษา รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
        พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติให้บรรจุรายวิชาพะเยาศึกษา (Phayao Studies) รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ ไว้ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ วิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

๒. อนุมัติให้เพ่ิมรายวิชาพะเยาศึกษาในโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตร ระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. อนุมัติรายละเอียดรายวิชาพะเยาศึกษา (มคอ.๓)  
๔. อนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพะเยาศึกษา (Phayao Studies) 

รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ วิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ โดยให้นิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นห รือรายวิชาพะเยาศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น         
ปีการศึกษา ๒๕๕๕   

       

     กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัตบิรรจุรายวิชาพะเยาศึกษา รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติบรรจุรายวิชาพะเยาศึกษา รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
๑.๑ อนุมัติให้บรรจุรายวิชาพะเยาศึกษา (Phayao Studies) รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ ไว้ในหมวด 
  วิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ วิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
๑.๒  อนุมัตใิห้เพ่ิมรายวิชาพะเยาศึกษาในโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตร ระดับ 
  ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑.๓ อนุมัติรายละเอียดรายวิชาพะเยาศึกษา (มคอ.๓)  
๑.๔ อนุมัติให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพะเยาศึกษา (Phayao Studies) 
  รหัสวิชา ๐๐๓๑๓๖ วิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ โดยให้นิสิตสามารถ 
  เลือกเรียนรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือรายวิชาพะเยาศึกษา ตั้งแต่      
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง  ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย วิทยาเขตเชียงราย ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕ โดยใช้สถานที่เรียนวิทยาเขตเชียงรายประกาศรับสมัครตั้งแตบ่ัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรอบท่ี ๒ ดังนี ้

                     ๑. ขอรับการสนับสนุน… 
  



 -๒๒- 

  

๑. ขอรับการสนับสนุนเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถานที่เรียน
วิทยาเขตเชียงราย จ านวนรับ ๓๐ – ๘๐ คน ตามที่วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องแจ้งความประสงค์
และประสานงานไว้ โดยกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศรับสมัครสอบ (เพ่ิมเติม) 

๒. ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
๓. กรณีจ านวนผู้สมัคร ในข้อ ๒ ไม่ครบ ๓๐ คน ขออนุมัติท าการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องและเปิด

เรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๔. ขอรับการสนับสนุนน าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ รป .ม. 

ของคณะศิลปศาสตร์ ไปท าการเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย โดยวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่องท าหน้าที่รับผิดชอบจัดหาอาจารย์ผู้สอน ปฏิบัติการร่วมกันกับคณะศิลป ศาสตร์ภายใต้
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย        

 

  วิทยาเขตเชียงราย  จึงขออนุมัติเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตเชียงราย  
๒. มอบวิทยาเขตเชียงราย พิจารณาจุดคุ้มทุนในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ณ วิทยาเขตเชียงราย และประสานการด าเนินงานกับวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง    (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษา (MOU)  
        ของกลุ่มสถาบันศิลปะ ๓ สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
        คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
        และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา (MOU) ของกลุ่มสถาบันศิลปะ ๓ สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาทางวิชาการในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน   
  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษา (MOU) ของกลุ่มสถาบันศิลปะ ๓ สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา (MOU) ของกลุ่มสถาบันศิลปะ ๓ สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

                      ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙.… 
  



 -๒๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง  จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิ ทยาลัยพะเยา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เม่ือวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม  
๒๕๕๕ นั้น 
 

     กองบริการการศึกษา จึงขอรายงานจ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และขอความอนุเคราะห์พิจารณาปฏิทินการรับสมัครการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๒ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. รับทราบจ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา  

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. เห็นชอบปฏิทินการรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบท่ี ๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ รายงานการด าเนินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ ) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒ รายงานผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    
 

๕.๒.๒ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า ) รายงานผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับบรรจุในระบบทรานสคริป
กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยแยกข้อมูลโครงการตามผลการเรียนรู้   
ของนิสิต ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (TQF) และกิจกรรมตามกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (QA) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งการก าหนดเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย พะเยา          
ตามปณิธาน “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งโครงการนี้ใช้ในการขับเคลื่อน โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย 
๑ จังหวัด และได้ถ่ายทอดภาระหน้าที่สู่คณะ/วิทยาลัย โดยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

๕.๒.๔ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  รายงานจัดท าบัน ทึกข้อตกลงระหว่างหอการค้ากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) สถาบันพัฒนาฝีมือนานาชาติเชียงแสน และสมาคม
ส่งเสริมการค้าพะเยา -  อาเซียน และเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE):       
จะรุกหรือจะรับกับการค้าและการท่องเทีย่วจังหวัดพะเยา เพ่ือน าเสนอความคลาดเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ    
ลุ่มน้ าโขง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ทิศทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
         ๕.๒.๕ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์… 
  



 -๒๔- 

๕.๒.๕ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  แจ้งผลสอบความรู้ผู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ    
เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  

 

๕.๒.๖ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  แจ้งหลักการในการจัดตารางควบคุมการสอบปลายภาค ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๕- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๖- 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


