
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ 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 
    (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๖.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ )  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน    
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาพิกุล)  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)      
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
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 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (นายพิชยะ  ค าอ้าย) แทน   
 
 
 
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. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)  

๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน   
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์  กรีฑาชาติ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์… 
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๔. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๗. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๘. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นางสาวนภาพร  จักรเขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๑๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวเกวรินทร์  ขันทร์ค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 
   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทราบดังนี้ 
 

 ๑.๑   แนะน าคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ ์ 
 ๑.๒ แนะน าคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาพิกุล 
 ๑.๓ การจัดท าบัญชีครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ มอบให้ทุกคณะด าเนินการ      

ให้แล้วเสร็จ และรวบรวมส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 
 ๑.๔ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด” ระหว่างอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพ่ือส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้มีส่วนร่วมกับ
สังคมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแกนหลักในการสร้างความสัมพันธ์และลดความเลื่อมล้ าของสังคม 
โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี
ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๕๔   

 ๑.๕ การรับสมัครนิสติใหม่ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนิสิตมายืนยันสิทธิ์ จ านวน ๓,๘๐๐ คน    
 ๑.๖ การจ าหน่ายเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จ าหน่าย ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท เท่ากัน      

ทั้งนิสิตชาย และนิสิตหญิง  
 ๑.๗ การก่อสร้างโรงเรียนสาธิต จะด าเนินการก่อสร้างบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้พ้ืนที ่   

ในการก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ไร่ 

                             เร่ิมประชุม... 
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 ๑.๘ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเริ่มเปิดด าเนินการ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 ๑.๙ มหาวิทยาลัยพะเยาจะได้รับอัตราการบรรจุ พนักงานสายบริการ และพนักงานสายวิชาการ     

ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕           
 ๑.๑๐ สรุปการปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก (จากการประชุมวันศุกร์ที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ๑.๑๑ มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ      

และคณบดีทุกคณะ คิดปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยความยาวไม่เกิน ๑ บรรทัด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบท่ี ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ 
  สรุปเรื่อง 

 กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ประสานงานขอข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม    
ในการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 

 

 กองบริการการศึกษา จึงขอส่งรายงานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๕ ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน     
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)   
สรุปเรื่อง 

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒...                
... 
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 ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และได้เชิญวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ครั้งที่ ๓   
รุ่นที่ ๑๓ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (JSTP) ให้กับนักเรียนจ านวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง การบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
สรุปเรื่อง 

 ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “รวมพลัง
ขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และกรอบอนุสัญญาการควบคุม
ยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)” เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ก าหนด     
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ โดยมีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบ     
ของประชาชน ลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชาชน และการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “มาตรการในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ” ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับ
บุหรี่เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
๒. ห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา 
๓. ให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น ท าตัวเป็น

แบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา 
๔. สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ด้านพิษภัย จากบุหรี่อย่างเป็น

รูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนสาธิตใน
สังกัด ด าเนินการตามมติสมัชชาสุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ต่อไป  

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

                          ๑. ติดป้ายห้าม...                
... 

 
 



 -๖- 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

-ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
  ๔.๖ การติดตามคุณภาพบัณฑิต                   

  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงานรวบรวม 
เอกสารจากทุกคณะในการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๙ ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมในการประสานงาน กับกองอาคารสถานที่ 
ในการขอใช้พื้นที่ด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 
 
 

  ๔.๑๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ๔.๑๕ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ 

  ๕.๑.๓ ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน 
การสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการร่างคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

                             ๔.๑๕ โครงการ… 
 



 -๗- 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
 
 

   ๕.๑.๒ ขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี(ภาคพิเศษ) 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 

๑. อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
    ในการรับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา  
    ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา                 
    ๒๕๕๔ 
๒. ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
    ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว  

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ขออนุมัติด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม 

ด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตใน     
มหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ระบบรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

๑. กองบริการการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    เรียบร้อยแล้ว 
๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร ์
    ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๔.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน
สวัสดิการและพัฒนานิสติ 
 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของงานนิติการ  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

  ๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การแต่งกายในการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน 

กองกิจการนิสิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

  ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนือ่งในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธกิารบดฝี่ายวิชาการ 

  ๕.๑.๑ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพ 

                         ๔.๘ การจัดพิมพ…์ 
 



 -๘- 

  ๕.๑.๒ ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การร่วมเสนอผลงานในการจัด
ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 
ครั้งที่ ๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพ 

  ๕.๑.๔ ขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอน  
ณ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษา 
ต่อเนื่อง 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย           
ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองกิจการนิสิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ    
เบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา         
พ.ศ. ๒๕๕๔  

   ๓.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ    
เบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

  ๓.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ    
การบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
แก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอการบริหารโครงการวิจัย
และบริการวิชาการ แก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

   ๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด 
อัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ส าหรับ 
นิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา 
ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว                    ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ … 
 



 -๙- 

   ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตรา
ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพักอาศัย 
ในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองกิจการนิสิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญา  
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองกิจการนิสิตด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอ่ส าหรับสาขาวิชา ครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ เรยีบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั
พะเยา 
 

  ๔.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การใช้บริการสระว่ายน้ า                             
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
    จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย       
     หลักเกณฑก์ารใช้บริการสระวา่ยน้ า มหาวิทยาลัย      
     พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนออธิการบดี 
๒. กองกิจการนสิิตด าเนินการท าความสะอาดสระวา่ยน้ า 
    เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๒ แบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแก้ไข และเพิ่มเติม 
เนื้อหาของแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  ๔.๓ รายงานผลการประเมินตนเองของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/
ศูนย์ (รอบ ๓ เดือน) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
รายงานผลการประเมินตนเองของ คณะ/วิทยาลัย/
กอง/ศูนย์ (รอบ ๓ เดือน) ประจ าเดือนมกราคม 
๒๕๕๔ เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๔ รายงานผลการส ารวจความเข้าใจและศักยภาพ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
รายงานผลการส ารวจความเข้าใจและศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัย
พะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

                   ๕.๑.๑ ขอแก้ไขเพิ่มเติม… 
 



 -๑๐- 

  ๕.๑.๑ ขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา               ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๕.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริม
นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔          

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๓ ขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๔.๑ เสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเข้าแผนมหาวิทยาลัย 
ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๔.๒ เสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเข้าแผนมหาวิทยาลัย 
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๕ ขออนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง ๒ ปี) 
 

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ       
จัดท าหลักสูตรการเปิดสอนปรญิญาโทส าหรับครูประจ าการ 
 

  ๕.๑.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

กองบริการการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครั้งที่ ๑๑ (๕/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๑ (๕/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 



 -๑๑- 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๑ (๕/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑. เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรใหม่ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในคราวประชุม     
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ        
ให้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จึงขอเสนอหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร                
เพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป คือ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร     
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ บรรจุเข้าในแผนการเปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบบรรจุหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง 

                             มติ ที่ประชุม... 
 



 -๑๒- 

  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์          
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro - Industry) เป็น
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) และ
ประสงค์ ขออนุมัตเิปลี่ยนชื่อปริญญา จากปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เป็นปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา           
ได้รับปริญญาบัตรที่มีชื่อปริญญาที่สากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้     

๑. อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agro - Industry) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science 
and Technology) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
  ๒. อนุมัติเปลี่ยนชื่อปริญญา จากปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เป็นปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
(Agro - Industry) เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science 
and Technology) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ๒. อนุมัติเปลี่ยนชื่อปริญญา จากปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เป็นปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ๓. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการร่วมมือ
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข ซึ่งมหาวิทยาลัย
พะเยา กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเจตจ านงที่จะท าความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ทั้งนี้เพ่ือน าไปแก้ปัญหา             
และสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางวิชาการในการท าวิจัย เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ นั้น 

                         คณะเกษตรศาสตร์… 
 



 -๑๓- 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 
(MOU) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) ต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบงานนิติการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ       
และการวิจัย (MOU) ต่อไป 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประกันอุบัติเหตุ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ 
มกราคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุ  ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์       
โดยใช้งบประมาณของคณะ นั้น  
  

 ปัจจุบันการประกันอุบัติเหตุของบุคลากรรายปี มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่มีระเบียบการเบิกจ่าย 
ดังนั้นกองคลังจึงขอหารือแนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประกันอุบัติเหตุของบุคลากร เพ่ือความชัดเจนใน         
การเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบให้ชะลอการจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุรายปี ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  
 ๒.  มอบกองคลังประสานงานกับบริษัทประกันชีวิต เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ     
หมูร่ายปี ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แล้วน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร      
  พ.ศ. ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
 ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ 

                     ระเบยีบวาระที่ ๕... 
 



 -๑๔- 

๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้พิจารณาปรับแก้ไข ให้สอดคล้องการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะแก้ไขจาก จริยธรรม เป็น จรรยาบรรณ นั้น 
 

 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชุมเพ่ือปรับปรุงการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓ (๑/๒๕๕๔)              
ในวาระที่ ๔.๑ และคณะกรรมการสภาพนักงาน ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ดังกล่าว จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
 
  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง  ขอหารือ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีการติดตามการรายงานผลการประเมินตนเองทุก ๓ เดือน ซึ่งวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องมี
ลักษณะโครงสร้างการบริหารเทียบเป็น ๑ คณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องด าเนินการประเมินทั้ง ๙ องค์ประกอบ นั้น  
 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอหารือแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา      
ของวิทยาลัย ฯ เนื่องด้วยวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องไม่มีหลักสูตร อาจารย์ประจ าและนิสิต จึงไม่สามารถประเมินได้
ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ท่านอธิการบดีจะน าข้อหารือ เรื่อง แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ไปปรึกษากับคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของ สมศ. ก่อน  
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา      

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 



 -๑๕- 

                สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ    
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยให้ใช้เกณฑ์กลางที่มีอยู่ ยกเว้นกรณีท่ีแตกต่างให้ประกาศเป็นรายหลักสูตรไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง   

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔         
เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา ประสานงานปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ     
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ร่วมกับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ และให้น าเสนอ   
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา นั้น 
 
 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการประสานกับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  และปรับแก้ไข
ข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 
๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข ข้อที่ ๙ จาก ห้ามมิให้นิสิตน าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าห้องสอบ 

เป็น ห้ามนิสิตน าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าห้องสอบ 
๓. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่    
                          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  

                                 มติ ทีป่ระชมุ... 
 



 -๑๖- 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว       
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 
  

 วิทยาลั ยการจัดการ  มหาวิทยาลัยพะเยา  จึ งขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต              
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่       
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สอนภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ขออนุมัติจ้าง นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย เป็นอาจารย์พิเศษ          
สอนรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ 
๑๘ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น 
 

 เพ่ือให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุ                
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย เป็นอาจารย์พิเศษ สอนภาคปฏิบัติ      
ภาคฤดูร้อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย เป็นอาจารย์พิเศษ สอนภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน         
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมอบงานนิติการด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปหลักการบริหารจัดการ 
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ไว้ดังนี้ 
 

 ด้านการวิจัย 

             ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๖... 
 



 -๑๗- 

 โครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ไม่รวมโครงการวิจัยในลักษณะเป็นการว่าจ้างให้ท าวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเงิน) และเงินอุดหนุนการวิจัยจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการ    
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย ให้ปฏิบัติตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุน   
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔” ให้โครงการเบิกจ่ายเงินตามอัตราการที่กองคลังก าหนด นักวิจัยด าเนินการส่งเอกสาร    
การเงินที่กองคลังเก็บไว้ส าหรับตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี กรณีทุนวิจัย จากแหล่งทุนมีระเบียบเป็นการเฉพาะ     
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งทุน 
 

 ด้านบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการงบประมาณรายได้ โครงการ
บริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการโดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียน โครงการบริการวิชาการ     
โดยความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอกและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
(ลักษณะเป็นการว่าจ้างให้ท าวิจัย ที่ปรึกษา บริการวิชาการ ฯลฯ ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเงิน) ให้ปฏิ บัติตาม 
“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓” โครงการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน         
ตามสัญญารับทุน/สัญญาจ้าง หรือการเบิกจ่ายตามอัตราที่กองคลังก าหนด โดยนักวิจัยต้องส่งเอกสารการเงิน         
ต่อมหาวิทยาลัย กรณีโครงการบริการวิชาการที่ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ลักษณะว่าจ้าง)                 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหักค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าสนับสนุนบริการวิชาการหน่วยงานต้นสังกัดตามอัตรา        
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตามสัญญา และให้กองคลังก าหนดการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เพ่ือน าส่งสรรพากรตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้นักวิจัยเก็บหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ        
เป็นเวลา ๑๐ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและบริการ          
บนพ้ืนฐานและแนวความคิดของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ สกว.  

๒. มอบกองคลังจัดท าประกาศหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่าย และแนวทางการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๕๔ และท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

๓. มอบ DRAEQA พิจารณารายชื่อแหล่งทุนจากภายนอก โดยจะเรียกเก็บ ๑๐ % เพ่ือเป็นเงินบ ารุง
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. มอบหน่วยตรวจสอบภายในติดตาม และประเมินการปฏิบัติตามระเบียบของกองคลังและ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (บริหารความเสี่ยง) 

 
 
 
 
 

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๗… 
 



 -๑๘- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ (ร่าง) คู่มือการด าเนินงาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ นั้น 
  

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ เพ่ือให้ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการด าเนินโครงการบริการวิชาการ และ        
มอบ (DRAEQA) ท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗.๒ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัย 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบงานด้านการวิจัย นั้น 
  

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือการด าเนินงาน
โครงการวิจัย เพ่ือแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการวิจัย 
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัย และมอบ (DRAEQA) 
ท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗.๓ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการคลนิิกเทคโนโลย ี
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบหน่วยคลินิกเทคโนโลยี นั้น 
  

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี เพ่ือแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการด าเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี          
และมอบ (DRAEQA) ท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติและปรับปรุง Format ให้สอดคล้องกับกรณี



 -๑๙- 

ของคู่มือการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง ขอหารือระยะเวลาในการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 
สรุปเรื่อง 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตรายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๔ และ        
๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ โดยได้จัดเตรียมห้องพัก ทั้งในส่วนของหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา และหอพัก UP DORM 
จ านวน ๑,๕๕๙ ห้อง สามารถรับนิสิตเข้าพักได้ ๕,๕๖๔ คน ทั้งนี้ได้มีผู้ปกครองนิสิตได้สอบถามการขอผ่อนผัน      
การช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 
 

 ดังนั้น กองกิจการนิสิต หน่วยหอพักนิสิต จึงขอหารือในกรณีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการ       
ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก โดยก าหนดให้แบ่งช าระเป็น ๒     
ภาคการศึกษา และนิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักให้แล้วเสร็จ อย่างช้าก่อนสอบกลางภาค ทั้งนี้ การผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียมหอพัก ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานิสิตเป็นราย ๆ ไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
 
๕.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒ (ส าหรับผู้ที่ไม่

มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ในวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ณ อาคารเวียงพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๑.๒  ก าหนดการประชุม ชี้แจงคู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และคลินิกเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  

 ๕.๓.๑.๓  ก าหนดการประชุม วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๔ ดังนี้ 
   - ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ในหัวข้อ เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อม                              
             โครงการฝึกอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในหลักสูตร ๒ (ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์      
                ประเมินคุณภาพ)     

- ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในหัวข้อ เรื่อง โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ          
  การประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์ประเมินของ สกอ.และสมศ.  

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑  สรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา     

ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                      ระเบียบวาระที ่๕.๒.๘… 
 



 -๒๐- 

 ๕.๓.๒.๒  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “อย่างไรจึงจะไม่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงาน     
ทางวิชาการ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๒.๓  รายงานการประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุม Environment 
Asia International Conference ของ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร        
ประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๔  คณะแพทยศาสตร์ ได้ขออนุมัติโครงการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ระบบรับตรง จ านวน ๓ หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการ
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุม 

 ๕.๓.๒.๕  สรุปโครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๔ 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา   
ในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ  
การประชุม 

 ๕.๓.๒.๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย      
ที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๕.๓.๓.๑  ก าหนดการพิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหาร ประจ าปี ๒๕๕๔ วันพุธที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๔   

 ๕.๓.๓.๒  ข้าราชการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒ ราย 
กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพให้เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้รับเงิน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ในวันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๔  

 ๕.๓.๓.๓  การจัดตั้ งกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่ านคณะกรรมการสภา   
มหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการรณรงค์หาเงินเข้ากองทุน
จ านวน ๑๐ ล้านบาท อนึ่งมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
ในการสนับสนุนเงินเข้ากองทุนดังกล่าว ซึ่งเงินที่สนับสนุนเข้ากองทุนสามารถน าไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได ้

 ๕.๓.๓.๔  ก าหนดการอบรมโครงการของพนักงานสายสนับสนุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๓.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้ง เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย          
๑ จังหวัด โดยจะนัดอธิการบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจ และติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการโครงการดังกล่าว  

๕.๓.๕  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการเข้าร่วมประชุม                 
เชิงปฏิบัติการรายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือก ากับติดตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                    ๕.๓.๒.๖ ส านกังาน… 
 



 -๒๑- 

๕.๓.๖  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แจ้ง เรื่อง การติดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ        
ซึ่งได้ติดตั้งที่ภาควิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


