
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๗๐ (๔/๒๕๕๗) 

วันพุธที ่๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
  (ดร.ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
 (ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ ์ คุณานุสรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(ดร.สุลาวัลย์  ยศธนู) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
 
 
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
 
 



-๒- 
 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๙. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

(นายวรปรัชญ์  ศรีดวงค า) แทน 
๒๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

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

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

(ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๒. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ดร.เนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา 
๗. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน... 
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๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  วงค์ปัญโญ ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๑๖. ดร.พงษกร  หงษ์กราย  อาจารย์ประจ าวิทยาเขตเชียงราย 
๑๗. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย  หัวหน้างานผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 
๒๐. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายเอนก  จักปวง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๓. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๓ ท่าน คือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) รองศาสตราจารย์  
ดร.สมบตัิ  นพรัก (คณบดีวิทยาลัยการศึกษา) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์(คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) 

๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน          
ที่ร่วมแรงร่วมใจท างานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
และพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการหาแนวทางการป้องกันปัญหาหมอกควันภายในจังหวัดพะเยา 
๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประสาน รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ จัดท าร่างค ากล่าว

พระราโชวาทและค ากราบบังคมทูลถวายรายงาน ก่อนจัดส่งไปยังส านักพระราชวัง เพ่ือขอพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๕. ก าหนดการเลือกตั้งสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
๖. ก าหนดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 

พระรูปนาคปรกพระนามาภิไธย สธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา พระพุทธรูปนาคปรกจ าลอง 
สธ. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และหลวงพ่อทวด ในวันพฤหัสบดีที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 
 ๗. ก าหนดการ... 
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๗. ก าหนดการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
แด่พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงหบ์ุรี 

๘. มอบให้ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ UP–Meeting ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 

๙. งดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๑ (๕/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
และครั้งที่ ๗๒ (๖/๒๕๕๗) ในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
กรณีมีเรื่องเร่งด่วน มอบกองกลางด าเนินการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมเวียนต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
ครั้งที่ ๖๙ (๓/๒๕๕๗) เม่ือวันจันทร์ที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๙ (๓/๒๕๕๗)  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๙ (๓/๒๕๕๗) 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) นั้น 

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์        
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ   
พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้กับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้รับทุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ดังกล่าว จ านวน ๖ โครงการ โครงการละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ได้รับลงนามในสัญญาโครงการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงาน         
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น               
๖ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ           
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย งบประมาณรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบประมาณรวมทัง้สิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓... 
 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่           
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้       
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ                
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๒๗ โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๘๑,๑๐๐ บาท          
(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๘๑,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ              
พร้อมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๘๑,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่าย             
จากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน (โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้            
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย เงินอุดหนุน 
(โครงการวิจัย) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘๑,๑๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) เพ่ือเป็นหลักประกันงานวิจัย              
ให้มีมาตรฐานตามผลงานวิชาการที่มีคุณภาพตลอดจนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพ่ิมเติม (ฉบับที่๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๗- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ              
เพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา    
โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งอยู่ภายใต้ส่วนงานบริหาร เพ่ือรองรับภารกิจในการน าผลงานวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงให้บริการแก่ผู้ประกอบการ        
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  อุทยานวิทยาศาสตร์จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและขอหารือการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต้องมีคณบดี จ านวน ๓ ท่าน 
เป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ คือ 
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑.๒ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๓ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ใน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓... 

 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ   
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๕ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมสามารถจัดตั้งและด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาน าผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมต่อ     
กับภาคธุรกิจ ซึ่งตามตัวชี้วัด สกอ. ได้ก าหนดให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่ละแห่งมีระเบียบการบริหารงาน            
และมีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือแสดงถึงความเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับ ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา และขอหารือการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งต้องมีคณบดี จ านวน ๓ ท่าน  
เป็นกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
และคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคัดเลือกคณบดีจ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ คือ 
๑.๑ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑.๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
๑.๓ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. มอบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ใน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 
 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ตัวชี้วัดความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของผู้บริหาร
Performance Agreement (PA) ที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ/วิทยาลัย 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ ยก (ร่าง) ตัวบ่งชี้ร่วมส าหรับประเมิน           
ผลความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย เพราะมีลักษณะการด าเนินงาน        
ที่เหมือนกัน โดยแต่ละหน่วยงานพิจารณาจ านวน ๓ เรื่องดังนี้ 

๑. ร้อยละของจ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ลาออกกลางคันที่ลดลง 
๒. ระดับความส าเร็จของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการร่วมกันระหว่าง สกว. 

และมหาวิทยาลัยพะเยา 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือตัวชี้วัดความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงาน
ตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของผู้บริหาร Performance Agreement (PA) ที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

๑. ร้อยละของจ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ลาออกกลางคันที่ลดลง 
๒. ระดับความส าเร็จของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการร่วมกันระหว่าง สกว. 

และมหาวิทยาลัยพะเยา 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา              
ข้อหารือตัวชี้วัดความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/เฉพาะของผู้บริหาร Performance 
Agreement (PA) ที่ใช้ร่วมกันทุกคณะ/วิทยาลัยดังนี้ 

๑. ร้อยละของจ านวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ลาออกกลางคันที่ลดลง 
๒. ระดับความส าเร็จของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการร่วมกันระหว่าง สกว. 

และมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบมอบทุกคณะ/วิทยาลัย ใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดลที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ ร่วมกัน 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าข้อมูลตัวชี้วัดความส าเร็จ/พัฒนาการของการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/
เฉพาะของผู้บริหาร Performance Agreement (PA) และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันพุธที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
เพ่ือนัดประชุมหารือพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



-๑๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ข้อมูลการใช้งานโปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย และมอบหมายให้ กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารงานเกี่ยวกับงานวิจัยให้เป็นไป          
ตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอข้อมูลการใช้โปรแกรมและฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย ดังนี้ 

๑. โปรแกรม SPSS version ๒๑ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. ฐานข้อมูล Science Direct สามารถค้นหาได้เฉพาะ Abstract เนื่องจากยังไม่ได้รับการตอบรับ

การใช้งานจาก สกอ. ในเบื้องต้นนักวิจัยสามารถส่ง URL ของงานวิจัยที่ต้องการให้ทางศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาช่วยค้นหา 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาข้อมูล

การใช้โปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการวิจัย ดังนี้ 
๑. โปรแกรม SPSS version ๒๑ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. ฐานข้อมูล Science Direct สามารถค้นหาได้เฉพาะ Abstract เนื่องจากยังไม่ได้รับการตอบรับ

การใช้งานจาก สกอ. ในเบื้องต้นนักวิจัยสามารถส่ง URL ของงานวิจัยที่ต้องการให้ทางศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาช่วยค้นหา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการใช้โปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยใช้โปรแกรม SPSS version ๒๑  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect           

กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุมเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท า    
แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากคณบดีและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัย
ของทุกคณะ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          

การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
 

 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหนังสือเวียนแจ้งเพ่ือขอข้อมูลประกอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะ/วิทยาลัย  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับแก้ไขแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอพิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. แบบประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) 
๒. แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ไม่เป็นหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา            

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑. แบบประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) 
๒. แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ไม่เป็นหัวหน้าส่วนงานวิชาการ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแบบประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) 
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และ

ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หารือการจัดท าข้อมูลและ          
ปรับข้อมูลดังกล่าวในแบบประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี) ในส่วนของอธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง ให้ด าเนินการภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยาพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีก่องบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และกองแผนงาน ได้จัดท า (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมาย และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเป็นแนวทางให้หน่วยงานระดับต่างๆ ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และจัดท าแผนการด าเนินการในส่วน            
ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกันนั้น  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



-๑๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          

(ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ต่อไป 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองแผนงาน นัดหารือการปรับแก้ไข (ร่ าง) แผนที่กลยุทธ์  มหาวิทยาลัยพะเยา                

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับนโยบาย กรอบ ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป็น 

Comp เน้น Community Engagement + ตีพิมพ์นานาชาติ + Partially WC + AEC              
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง เป็น ศูนย์เครื่องมือกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเพ่ิมเติม มีฐานะเทียบเท่ากอง 
และอยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการครุภัณฑ์ด้านงานวิจัย ซึ่งศูนย์เครื่องมือกลาง    
ได้ด าเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการกลาง         
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักวิจัยได้น าตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ไปใช้ในการประกอบการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตั้งแต่ยังด าเนินงานภายใต้ห้องปฏิบัติการกลาง นั้น 

  ศูนย์เครื่องมือกลาง จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลาง เพ่ือสอดคล้องกับการบริหารจัดการ 
และการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยส าหรับคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ใช้ตราสัญลักษณ์ศูนย์เครื่องมือกลางต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์เครื่องมือกลาง จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์         
ศูนย์เครื่องมือกลาง และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙... 
 
 



-๑๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรผู้ถ่ายทอดท่าร าเพลงหน้าพาทย์ เป็นกรณีพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดท าโครงการ “ไหว้ครูและครอบครู       
ทางนาฏศิลป์ไทย” เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยมีนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์         
เป็นหัวหน้าโครงการ เนื่องจากในพิธีไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลป์ไทยที่จัดขึ้นเป็นพิธีแบบหลวง โดยจะมีในส่วนของ
การถ่ายทอดเพลงหน้าพาทย์ ซึ่งจะต้องใช้ครูอาวุโสผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นผู้ถ่ายทอดท่าร าเพลงหน้าพาทย์ 
ในพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ดังกล่าว โดยในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา                      
ไม่มีระเบียบในส่วนของ “ครูผู้ถ่ายทอดท่าร าเพลงหน้าพาทย์” รองรับ นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรผู้ถ่ายทอดท่าร า
เพลงหน้าพาทย์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ      
และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรผู้ถ่ายทอดท่าร าเพลงหน้าพาทย์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
ต่อไป 

 
มติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธี เป็นกรณีพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดท าโครงการ “ไหว้ครูและครอบครู       
ทางนาฏศิลป์ไทย” เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยมีนายศราวุธ  จันทรข า อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์         
เป็นหัวหน้าโครงการ เนื่องจากในพิธีไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลป์ไทยที่จัดขึ้นเป็นพิธีแบบหลวง ผู้ที่ประกอบพิธีไหว้ครู 
หรือผู้อ่านโองการครูได้นั้น ในปัจจุบันมีเพียง ๕ ท่าน ซึ่งท่านอาจารย์ไพฑูรย์  เข้มแข็ง เป็นครู ๑ ใน ๕ ที่สามารถ
ประกอบพิธีได้ โดยอัตราค่าตอบแทน จะเป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ก าหนด อัตราค่าตอบแทนผู้ประกอบพิธีไว้ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
ต่อครั้ง นั้น 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธี 
เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 

 
 



-๑๔- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ     

และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัตคิ่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธี เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบค่าตอบแทนวิทยากรผู้ที่ประกอบพิธี เป็นกรณีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการศึกษา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ได้ปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน นั้น 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัตปิรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 
๑. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๒. วิทยาลัยการศึกษา 
๓. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๒. วิทยาลัยการศึกษา 
๓. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 
๑.๑ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ วิทยาลัยการศึกษา 
๑.๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒... 

 
 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามทีก่องแผนงาน ได้ส ารวจแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ที่จะท าการเปิดหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ นั้น 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
แผนการเปิดหลักสูตรใหม ่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

มติ  กองแผนงานขอถอนวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสหเวชศาสตร์ ได้ขออนุมัติยกเลิก        
แผนการเปิดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ๒๕๕๘ 

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
  ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ๒๕๕๘ 
   

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 

  ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ๒๕๕๘ 
  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการยกเลิกแผนการเปิดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น ๒๕๕๗ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ๒๕๕๘ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔... 

 
 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔.๑ เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นายด ารงค์  อมรเดชาพล 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นายด ารงค์  อมรเดชาพล ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิการรักษาพยาบาล           
ตามกองทุนประกันสังคมที่โรงพยาบาลพะเยา แต่ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยารามด้วยอาการบาดเจ็บ          
ที่ศีรษะกะโหลกท้ายทอย เลือดคั่งใต้กะโหลก สมองช้ าหลายแห่ง จากอุบัติเหตุจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดจ านวน 
๒๔๔,๔๗๗ บาท และได้น าค่าใช้จ่ายไปเบิกกับสิทธิประกันสังคมได้จ านวน ๓๕,๔๐๐ บาท และได้น าค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
จากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๒๐๙,๐๗๗ บาท มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองคลัง จึงขอพิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นายด ารงค์   อมรเดชาพล             
โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๒๐๙,๐๗๗ บาท มาขอเบิก            
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
ของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                    
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นายด ารงค์  อมรเดชาพล โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาล                  
ตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๒๐๙,๐๗๗ บาท มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนายด ารงค์  อมรเดชาพล กรณีค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีมีกรอบตามกระทรวงการคลัง ให้เบิกตามกระทรวงการคลัง 
หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

๒. มอบนายด ารงค์  อมรเดชาพล ติดต่อสถานพยาบาล เพ่ือแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ตามประกาศดังกล่าว 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔.๒... 
 
 



-๑๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔.๒ เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมศาสตร์ มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมที่โรงพยาบาลพะเยา แต่ได้เข้ารับการรักษาเร่งด่วน
ด้วยโรควูบ หมดสติ ณ โรงพยาบาลพะเยาราม โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๑,๐๖๓ บาท ทั้งนี้ ได้รับผลประโยชน์ทดแทน 
การรักษาพยาบาลจากส านักงานประกันสังคม จ านวน ๓,๖๘๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามกองทุนประกันสังคมจ านวน ๕,๑๖๘ บาท ซ่ึงมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองคลัง จึงขอพิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา            
โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๕,๑๖๘ บาท มาขอเบิก            
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาล
ของเอกชนกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่ ๒) 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาการเบิก
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนาโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตาม
กองทุนประกันสังคม จ านวน ๕,๑๖๘ บาท มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา กรณีค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด   
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีมีกรอบตามกระทรวงการคลัง ให้เบิกตามกระทรวงการคลัง 
หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

๒. มอบนางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา ติดต่อสถานพยาบาล เพ่ือแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล  
ตามประกาศดังกล่าว 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔.๓... 
 
 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔.๓ เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางธนภชสร  เทพละออ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นางสาวธนภชสร  เทพละออ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์          
มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคมที่โรงพยาบาลพะเยา แต่ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ศรีบุรินทร์ โดยเหตุจ าเป็นเร่งด่วนด้วยโรคอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๒,๙๒๔ บาท 
ทั้งนี้ ได้รับผลประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาลจากส านักงานประกันสังคม จ านวน ๖,๔๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
จากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๖,๕๒๔ บาท ซึ่งมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว          
กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองคลัง จึงขอพิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางสาวธนภชสร เทพละออ          
โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๖,๕๒๔ บาท มาขอเบิก               
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
ของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา           
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางสาวธนภชสร  เทพละออ โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๖,๕๒๔ บาท มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางสาวธนภชสร  เทพละออ กรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
จากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชนกรณีประสบอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) โดยก าหนดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุด           
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง และกรณีมีกรอบตามกระทรวงการคลัง ให้เบิกตามกระทรวงการคลัง 
หากไม่มีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

๒. มอบนางสาวธนภชสร  เทพละออ ติดต่อสถานพยาบาล เพ่ือแยกรายการค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ตามประกาศดังกล่าว 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔.๔... 
 
 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔.๔ เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางธรินธร  จันทร์บรรจง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่นางธรินธร  จันทร์บรรจง ต าแหน่งบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิการรักษาพยาบาล          
ตามกองทุนประกันสังคมที่โรงพยาบาลพะเยา แต่ได้เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช               
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๙,๔๓๘ บาท ทั้งนี้ ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรจากส านักงาน
ประกันสังคม จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม 
จ านวน ๖,๔๓๘ บาท ซ่ึงมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองคลัง จึงขอพิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางธรินธร  จันทร์บรรจง      
โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๖,๔๓๘ บาท มาขอเบิก                
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา      

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล

ของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี นางธรินธร  จันทร์บรรจง โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาล    
ตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๖,๔๓๘ บาท มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของนางธรินธร  จันทร์บรรจง 
กรณคี่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๖,๔๓๘ บาท เนื่องจากไม่ใช้สิทธิ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔.๕ เรื่อง พิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี มารดา ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มารดา ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๓๐ บาท) ณ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา แต่ได้เข้ารักษาเบื้องต้น ด้วยอาการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ กระดูกนิ้วก้อยมือซ้ายหัก มีแผลตามใบหน้า จากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ และมีค่าใช้จ่าย            
จากการปฐมพยาบาล จ านวน ๑,๗๕๔ บาท ต่อมาได้เข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลพะเยาราม โดยมีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น ๔๒,๒๙๖ บาท และได้น าค่าใช้จ่ายไปเบิกกับสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและสิทธิประกันชีวิต
จาก บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม 
จ านวน ๑๘,๔๕๐ บาท ซ่ึงมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองคลัง จึงขอพิจารณาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี มารดา ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๑๘,๔๕๐ บาท มาขอเบิก         
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ข้อมูลประกอบการพจิารณา... 
 
 



-๒๐- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา      

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาล

ของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ ๒) 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณี มารดา ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิ             
การรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม จ านวน ๑๘,๔๕๐ บาท มาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
มติ   ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของมารดา               
ของ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ กรณีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามกองทุนประกันสังคม 
จ านวน ๑๘,๔๕๐ บาท เนื่องจากไม่ใช้สิทธิตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๗๖๗๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชา ๒๗๖๗๙๘ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วิทยาเขตเชียงราย) นั้น 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติการส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๗๖๗๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ของอาจารย์ผู้สอนดังกล่าว  

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

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
การส่งผลการศึกษาล่าช้า กรณี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 
 
 



-๒๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    

ส่งผลการศึกษาล่าช้า ในรายวิชา ๒๗๖๗๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคเรียนที่ ๑                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วิทยาเขตเชียงราย) 

๒. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ เป็นหนังสือ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษกรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖  เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเป็นไปตามมติ        
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖.๒... 
 
 



-๒๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗        
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเป็นไปตามมติ        
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ 
กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป  

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘... 
 
 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ เรื่อง  ขอชี้แจงและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จ านวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแล้วนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอชี้แจง
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑ ความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน 
   จากข้อมูลการส ารวจเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรจ านวน ๕๒ คน  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๑๙ ชุด และยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจ านวน ๗ ชุด (คิดในอัตรา ๒ คนต่อ ๑ ชุด)     
จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ประเด็นที่ ๒ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
   ราคาตลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องมือหนึ่ง) ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ 
(เครื่องมือสอง) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดซื้อมานั้น จ านวน ๗ เครื่อง ในช่วงเวลาที่ซื้อมีราคาตลาดเครื่องละ 
๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาท) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มีงบประมาณจ ากัดและไม่เพียงพอ 
  ประเด็นที่ ๓ ความคุ้มค่าในการจัดซื้อ 
   ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องมือสอง) ในท้องตลาดทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีราคา
เครื่องละ ๙,๙๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องมือสอง) ในราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท 
ซึ่งถูกกว่าท้องตลาดและปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
  จากเหตุผลดังกล่าว เพ่ือให้มีการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความจ าเป็นในการซื้อคอมพิวเตอร์มือสอง 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอชี้แจงและขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อชี้แจงและอนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๗,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๗ เครื่อง          
ราคาเครื่องละ ๗,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
เป็นกรณีพิเศษ และแจ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง
ในครั้งต่อไป  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



-๒๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ “มหาวิทยาลัย
เพื่อรับใช้สังคม” 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ๒๕๕๗ 
“มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม” เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติในการปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
ประธานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โจทย์ของศตวรรษที่ ๒๑ กับบทบาทของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เอ้ือต่อ        
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่” และเสวนาเรื่อง “การปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคมและพ้ืนที่” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง ผู้อ านวยการคลังสมองแห่งชาติ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการจัดหรือปรับกระบวนทัศน์        
ในฐานะนักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ และเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคม            
ในระดับชาติเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต” ครั้งที่ ๓ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต” 
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการแสดงผลงานในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต            
ในระดับปริญญาตรีมีศักยภาพในการท าวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง โครงการ Scipark สัญจร 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งการด าเนินโครงการ Scipark สัญจร เพ่ือสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินงาน และประชาสัมพันธ์การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรมการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้แต่ละหน่วยงานรับทราบ ซึ่งมีงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

 
 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 
(ศวภ.๑) และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน” เมื่อวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ 
รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  เรื่อง การด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑. จัดโครงการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่        
๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ให้แก่คณะกรรมการด าเนินงาน นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วม     
การอบรมดังกล่าวฯ 

๒. ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๓. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะท าการตรวจเยี่ยมและประเมินการท างานของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง การจัดประชุมเพื่อเตรียมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรที่รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานระดับคณะและกอง เพื่อทบทวนผลการด าเนินการปีที่ผ่านมาและ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระยะต่อไปร่วมกัน ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.          
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

 
 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง  รายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ของคณะ/วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการวิจัย
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย รวมเป็น ๑๐๐ โครงการ โดยงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 
๒,๑๔๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง  เอกสารประกอบค าบรรยายเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคม 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งเอกสารประกอบค าบรรยายเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัย
กับการรับใช้สังคม ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พาณิช 
และศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจและหาแนวทางร่วมกันในการด าเนินงานให้บรรลุปณิธาน 
ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานระยะ ๒ ป ี
และเป็นการทบทวนเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ            

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่          
กรมอนามัย และสัญญาร่วมด าเนินงานวิจัยและรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัย 
และสัญญาร่วมด าเนินงานวิจัยและรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย  ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ              
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐... 
 
 



-๒๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา     
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒) 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒) เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
มีนโยบายจะขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ  ณ ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย 
เพ่ิมเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑  เรื่อง ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ขอรายงานตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแผนการด าเนินงานภาพรวมตามพันธกิจ
และประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ของหน่วยงานระดับคณะ/กอง/ศูนย์ โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา         
ได้มีมติเห็นชอบและมอบให้มหาวิทยาลัยน าข้อสังเกตในที่ประชุมไปด าเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบตัวบ่งชี้        
และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อธิบายระดับความส าเร็จและระดับผลสัมฤทธิ์    
ให้ชัดเจน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ เรื่อง สรุปรายรับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต        

ที่ขาดแคลน 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ขอสรุปรายรับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมียอดเงิน ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๓๖๕,๘๙๗.๗๕ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓... 

 
 



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ เรื่อง  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ ขอสรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ เรื่อง  รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยพะเยาเบื้องต้น 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
มหาวิทยาลัยพะเยาเบื้องต้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลTCI

ปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งการประเมินตนเองตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ         
ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ปี ๒๕๕๖ ของวารสารนเรศวรพะเยาและวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้คะแนน ๑๔ ใน ๑๘ คะแนน เท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๗... 
 
 



-๒๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการโครงการและท าการเผยแพร่ โดยไม่ส่งผลกระทบ        
ต่อชุมชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ เรื่อง  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด          
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ KPIs 
ผลการด าเนินงาน 

(๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
๑. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรับการบ่มเพาะธุรกิจ  ๑ ราย ๑ ราย 
๒. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ          

การวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่  
๓ โครงการ ๓ โครงการ 

๓. การใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่สามารถระบุที่มาจากการท างาน ของส านักงาน          
ความร่วมมืออุตสาหกรรม  

๓ ครั้ง ๕ ครั้ง 

๔. จ านวนครั้งที่ภาคเอกชนใช้บริการห้องปฏิบัติการ          
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยอุทยาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ล าไย กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก)  

๖ ครั้ง อยู่ระหว่างการเตรียมจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๙... 
 
 



-๓๐- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานวิจัยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกระดับคณะ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ที่นักวิจัย 
คณะ/วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
จากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้หักเงินอุดหนุนทุนวิจัย ร้อยละ ๑๐ เข้าเป็นเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษา 
ร้อยละ ๓ และส่วนที่เหลือให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกที่สามารถปฏิบัติร่วมกันกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะด าเนินการหารือแนวปฏิบัติ
ในการบริหารงานวิจัยงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกระดับคณะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
การประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ เรื่อง ผลการส่งเสริมการแปรรูป และการตลาดกระเทียมเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แก่เกษตรบ้านทุ่งกระเทียม 

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการส่งเสริมการแปรรูป และ
การตลาดกระเทียมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ให้แก่เกษตรบ้านทุ่งกระเทียม อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 
(ศวภ.๑) กับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการหารือร่วมกัน 
เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานระหว่าง ศวภ.๑ โดย นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน (ผอ.ศวภ.๑) กับคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา) สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นผู้ประสานกับนักวิจัยเจ้าของเทคโนโลยีด้านการแปรรูป
กระเทียม เป็นน้ ามันกระเทียมแคปซูล และการแก้ปัญหาการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  

๒. ด าเนินการลงพ้ืนที่ให้บริการข้อมูลเผยแพร่เทคโนโลยีร่วมกันกับ ศวภ.๑ ต่อไป 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ เรื่อง ผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ ๓๖๐ วัน) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ขอรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ ๓๖๐ วัน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากการติดตามและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒๒... 

 
 



-๓๑- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่ เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร      
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร          

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่ องเป็นรองประธานกรรมการ            
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

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

 

วาระที่ เร่ือง มต ิ ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๔.๖ (ร่ าง)  บั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ          

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

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนัดหมาย
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลง... 
 

 



-๓๒- 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๕ (๑๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๑๑ ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ หลักสูตร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตมิอบกองแผนงานรวบรวมและสรปุข้อมูลการขออนุมัตเิลือ่นแผน 
การเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการของกองแผนงาน สรุปข้อมูลการเลื่อนแผน 
การเปิดหลักสตูรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
ในการประชุมต่อไป 
 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๗ (๑/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๙ ขอ อ นุ มั ติ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
งบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะวิทยาการจัดการ  
และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณ
สนับสนุน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย        
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รับทราบมติที่
ประชุม เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการลงนาม
สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้            
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ 
 
 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๓๓- 
 

๖.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ ายเงินค่ าตอบแทน         
แก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน            
ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน       

แกผู่้สอน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว หน้าที่ ๑ ข้อ ๖  

จาก กรณีรายวิชาที่เปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท           
ให้เบิกจ่ายโดยใช้อัตราข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ข้อใดข้อหนึ่งที่มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน
มากกว่าและเป็นรายวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต 

เป็น กรณีรายวิชาที่เปิดสอนมีนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
ให้ผู้สอนเลือกการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยใช้อัตราข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ ข้อใดข้อหนึ่ง 

๓. เมื่อปรับแก้ไขแล้ว มอบกองบริการการศึกษาประสานน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนมุัติต่อไป 
 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน       
แก่ผู้สอน ในการจัดการเรยีนการสอน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยู่ ระหว่ างด า เนิ นการน าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๘ (๒/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

วาระที่                 เรื่อง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 

๔.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
คั ด เ ลื อ กนิ สิ ตสหกิ จ ศึ กษาดี เ ด่ น       
พ.ศ. ๒๕๕๗  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๓ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการน า
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่ผ่าน website 
กองบริการการศึกษาต่อไป 
 
 

๔.๔ ขอหารือ... 
 

 



-๓๔- 
 

๔.๔ ขอหารือการด าเนินการตามมติที่ประชุม
สมัยสามัญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังนี ้
๑. การเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จ

การศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๒. ปฏิทินการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
๓. มอบรองอธิการบดฝี่ายกิจการนิสติ ศึกษาระเบียบการเก็บเงินค่าสมาชิกดังกล่าว โดยให้สืบค้นตัวอย่าง

จากมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมท้ังเปรียบเทียบข้อมูลก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา          
เพื่อพิจารณาต่อไป   

 

๑. อยู่ระหว่างด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการศึกษาประกาศ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าสมัครสมาชิกสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยารวมกับการยื่นส าเร็จการศึกษา 
โดยใช้ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยอื่น พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูล
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

๒. กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ปฏิทิน           
การจัดกิจกรรมของสมาคมศิษยเ์ก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 
๖.๑.๑ การจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน          

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพการศึกษา คือ  
๑.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑) อธิการบดี 
๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
๖) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑.๒ คณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔) คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
๕) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) กรรมการ 
๖) ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) กรรมการ 
๗) ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา กรรมการ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
ปรับเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการร่างกรอบแนวคิดในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และได้ด าเนินการน า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

๘) ผู้อ านวยการกองแผนงาน... 
 

 



-๓๕- 
 

๘) ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๑๐) อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวรัตนา  จุมปา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มเติมรายช่ือคณะกรรมการร่างกรอบ
แนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยเพิ่มเติมรายช่ือผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
เป็น กรรมการ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 
 

 



-๓๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๒ เรื่อง ขอหารือก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย    

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เป็นไปตาม 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา                        
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการปะชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา        
ข้อหารือก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่       
๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓... 

 
 



-๓๗- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๓  เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง อยู่ภายใต้ส่วนงานบริหาร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา
ให้มีโอกาสที่จะด าเนินงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ประกอบกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์ เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๕๖ นั้น  

  ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ และขอหารือการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการ
บริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ ซึ่งต้องมีคณบดีจ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
แบบสร้างสรรค ์และคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ โดยคัดเลือกคณบดี จ านวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการ คือ 
๑.๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑.๒ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๑.๓ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

๒. มอบศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ เพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์  ใน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว            
และน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔... 
 
 



-๓๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๔  เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล 
ตรวจและขัดเกลาภาษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายในโครงการจัดท าหนังสือพะเยาศึกษา ฉบับภาษาไทย            
และภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการให้บริการด้านการเรียบเรียง แปล และขัดเกลาภาษา     
ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง 
แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล 

ตรวจ และขัดเกลาภาษา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และไร่ชาวดิน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันสมุนไพร         
โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบ้านไร่ชาวดิน เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ            
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค าปรึกษาในด้านการสกัดน้ ามันหอมระเหย ตลอดจนการท าผลิตภัณฑ์จากน้ ามันหอมระเหย 
รวมทั้งด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ ามันจากสมุนไพร นั้น 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัต ิ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และไร่ชาวดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และไร่ชาวดิน ต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 

และไร่ชาวดิน 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ ๖.๒... 
 
 



-๓๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๒เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๑.๑ การปรับแผนปฏิบัติการโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการเดิม และใช้แผนปฏิบัติการฉบับใหม่           
ในการออกหน่วยบริการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ.          
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสรุปดังนี้ 
๑) ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้ชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่อในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

และนานาชาติ ตามที่แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
๒) สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลนี้เพ่ิมเติมได้     

โดยมีผลบังคับเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙          
เพ่ือให้วารสารทางวิชาการได้มีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ แนวปฏิบัติการจ่ายเงินในการด าเนินโครงการจากเงินยืมทดรองจ่าย เพ่ือให้การด าเนินการในการเบิกจ่าย
ในการด าเนินโครงการจากเงินยืมทดรองจ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ ก าหนดจัดพิธีรดน้ าด าหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา “สงกรานต์ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่ล้านนา” 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์ในพิธีดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์ จ านวน ๑ ท่าน ซึ่งมีรางวัล
การประกวดนางสงกรานต์เป็นทองค า มูลค่า ๓ บาท โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
อธิการบดี รองอธิการบดี (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) และ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 
 



-๔๐- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น. 
 
 
 

 
............................................................. ............................................................ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
 


