
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ 

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

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

 
รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
  (ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร) แทน 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

 (นายธนู กังวานใจ) แทน 
 ๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 

(นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) แทน 
   ๑๐.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 

 (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
   ๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
            (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
   ๑๒.   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
                                                                          
 
 



   
 

๒ 

 
 
 
 

                                                                         ๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ... 

    
 
 ๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์               กรรมการ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
    ๑๘.   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 

(นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
    ๑๙.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
    ๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) 
    ๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
    ๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
    ๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
    ๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.   ดร.เนติ  เงินแพทย์     อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
    ๒.   นายประกิจพันธ์   พัฒนหิรัญธ ารง   นักวิชาการ 



   
 

๓ 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                เร่ิมประชุม... 

 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

                                  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
 ๑.๑  อธิการบดีได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว และจะได้ด าเนินการส่งให้ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารงาน โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการติดตามประเมินผลการบริหารงานตามแผนบริหารงาน
ของคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ต่อไป 

 ๑.๒  ก าหนดเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช  ๑๐๐ ปี   ใน
วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  การแต่งกายชุดสุภาพ  

 ๑.๓  ก าหนดจัดงานเปิดตัวมหาวิทยาลัยพะเยาในวันศุกร์ ที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓  โดยให้คณะวิชา
ต่างๆ  จัดนิทรรศการ ออกร้าน เตรียมชุดการแสดง   และจัดเตรียมอาหาร  เครื่องดื่ม ไว้บริการใน
งาน  ทัง้นี้ได้มอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษด าเนินการ
ต่อไป 

 ๑.๔    ก าหนดสีประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา  คือ สีม่วงและสีทอง  ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ ฟ้ามุ่ย 
 ๑.๕   มอบหมายให้คณะเข้าไปมีบทบาทในโครงการ  ๑  จังหวัด  ๑  มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะเรื่องของ

ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพราะเป็นโครงการที่สนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

มติ         ที่ประชุมรับทราบ 
  



   
 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที ่๔… 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง   การขอหารือเกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและ 
                            การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อ วันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๕๓ 
ตามระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่องร่างนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
                        กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓                 โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  เพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  เพ่ือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติ              ที่ประชุม ได้ พิจารณาแล้ วมีมติ เห็นชอบนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา              



   
 

๕ 

และการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  การขอหารือเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อม 
และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓ ตามระเบียบวาระที่ ๒.๓ เรื่องการแจ้งผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา   อยู่ในกลุ่ม  ค  สถาบัน
เฉพาะทาง  ลักษณะที ่ ๒  เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี นั้น 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับการเลือกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา… 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยามาเพ่ือโปรดพิจารณา  ให้
ความเห็นชอบ  
 
มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง ลักษณะที่ 2 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งทุกส่วนงานทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 



   
 

๖ 

  ตามที่  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้มีการเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ  (วันเสาร์-วันอาทิตย์)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่องอัตราค่าตอบแทน                 
ผู้ด าเนินงานและผู้ปฏิบัติงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

รายละเอียด อัตราเดิม(วันละ) อัตราใหม่(วันละ) 
๑. ผู้ด าเนินงาน 
๒. ผู้ปฏิบัติงาน 
     ๒.๑ ข้าราชการระดับ ๓ หรือสูงกว่า และลูกจ้างประจ า หรือ 
           ลูกจ้างชั่วคราว 
     ๒.๒ ข้าราชการระดับ ๑-๒ และลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราว 
     ๒.๓ พนักงานขับรถ นักการภารโรง หรือพนักงานอื่น 
๓. กรณีวันท างานของผู้ด าเนินงานตามข้อ ๑ ตรงกับวันท าการสอน    
    หรือคุมสอบ ห้ามมิให้ผู้ด าเนินงานใช้สิทธิ์เบิกค่าตอบแทนตามประกาศนี้ 

   ๑,๐๐๐ บาท 
 
      ๔๐๐ บาท 
 
     ๓๐๐ บาท 
     ๒๕๐ บาท 

   ๑,๐๐๐ บาท 
 
      ๒๐๐ บาท 
 
      ๒๐๐ บาท 
      ๒๐๐ บาท 

        

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยามาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปรับ
ลดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ ๒ เป็นวันละ ๒๐๐ บาท 
 
มติ                   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับลดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัย        
การศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ ๒ เป็นวันละ ๒๐๐ บาท 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๒  ... 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับ (ร่าง)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุปเรื่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ขอ

หารือ (ร่าง)คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ  
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและให้สอดคล้องกับกรอบเวลาการด าเนินงาน ประกันคุณภาพ
ภายในของต้นสังกัด (สกอ.) และกรอบเวลาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายนอก    รอบ ๓ (สม
ศ.) โดยขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ กรอกข้อมูลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ในแบบฟอร์ม   SAR  (IQA)  FORM    พร้อมจัดส่งข้อมูลไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (DRAEQA) ทุก ๓ เดือน (ทุกสิ้นเดือน ต.ค.,ม.ค.,เม.ย.) ส่วนแบบฟอร์ม SAR/CAR (IQA) FORM ให้
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา (อย่างช้าภายในสิ้นเดือน ก.ค.) กรณีการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ควร
ประสานงานกับ สมศ. ให้มาประเมินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานย่อย 



   
 

๗ 

จะได้ท าแผนพัฒนา ๔ ปี เป็นตัวตั้งในการตรวจ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยองค์กรอิสระ (สม
ศ.) ต่อไป การรายงานโดยแบบฟอร์ม SAR (IQA) RORM ในครั้งแรกนี้ ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ช่วย
จัดส่ง ภายในวันศุกร์  ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  เพ่ือกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จะได้
รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ และรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
มติ                ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

   ๑.เห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบเวลาด าเนินงาน พร้อมมอบ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ด าเนินการกรอกข้อมูลครั้งแรกส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (DRAEQA) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   ๒.มอบให้กองบริหารการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) สรุปสาระส าคัญ
จัดท าเป็น (ร่าง) ข้อบังคับการประกันคุณภาพการศึกษาและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา   ให้
ความเห็นชอบต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  เรื่อง  ขอหารือชุดครุยประจ ามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตขอหารือแบบชุดครุยประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา            โดย
ไดน้ าเสนอชุดครุยที่เน้นความเป็นสากลหลายแบบ  
 
มติ                ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายให้  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งต่อไป  โดยค านึงถึงการประหยัดงบประมาณของนิสิต 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่อง  ขอหารือการคิดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงค่าห้อง 

สรุปเรื่อง 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขอหารือกรณีคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดบริการทางวิชาการ         โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่าแอร์ ซึ่งในอนาคตจะมีโรงเรียนและหน่วยงานมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น 
คณะจึงขอหารือว่ามหาวิทยาลัยมีระเบียบหรือนโยบายในการคิดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงค่าห้องอย่างไร   
  
มติ                  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่างหลักเกณฑ์ก าหนดอัตราค่า
บ ารุงการใช้ห้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 
 
  ๕.๕.๑   ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์แจ้งการด าเนินงานและการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 



   
 

๘ 

 ๕.๕.๒   อธิการบดีมีด าริร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 
และมอบให้งานประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการพร้อมแจ้งก าหนดการให้คณะผู้บริหารทราบต่อไป   
 

 ๕.๕.๓  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งเรื่องเพ่ือทราบดังนี้  
   ๕.๕.๓.๑    ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกวันอังคาร 
สัปดาห์ที่ ๒ และสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน 
                ๕.๕.๓.๒    ก าหนดพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยการเจริญภาวนาในแนวทาง 
“ระลึก  รู้สึกใจ” ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ ห้อง CE๓ – ๑๐๙ 
                ๕.๕.๓.๓    ก าหนดการเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดท าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น.–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์  
 
มติ               ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗... 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 
 

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

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

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

(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

(รองศาสตราจารย์.ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
กรรมการและเลขานกุาร 

 



   
 

๙ 

 
 


