
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน  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.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง ) 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ )  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน    
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปะราลี  โอภาสนันท์) แทน   
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)      
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (นายเด่น  เครือสาร) แทน 
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน    
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร ์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๙. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน  

๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน   
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์  กรีฑาชาติ) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 

            ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์… 
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๔. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๗. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา   หัวหน้างานรับเข้า 
๙ นางสาวนภาพร  จักร์เขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๑๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหนา้ทีแ่ทนเลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. คู่มือนิสิตส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๕๔ คูม่ือนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๓. สรุปยอดการรับเข้านิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนทั้งหมด ๔,๗๘๔ คน 
๔. การปฏิบัติภารกิจของอธิการบดี ในการลงพ้ืนที่ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆ และระบบ

สาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  
๕. มอบคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคณะช่วยดูแลนิสิตในสังกัด ให้แต่งกายชุดนิสิตถูกต้องตามระเบียบ     

ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
๖. ก าหนดให้คณะ/วิทยาลัย จัดตั้งงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ ส่งกองแผนงาน ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน  

๒๕๕๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ขอแจ้งจ านวนรายและวงเงินจัดสรรส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง   

                             เร่ิมประชุม... 
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  ตามหนังสือที่อ้างถึง ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว ๓๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๔ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดแ้จ้งการจัดสรรจ านวนรายและผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น  
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอแจ้ง ดังนี้ 

๑. ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีเท่านั้น)  
๒. ขอให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการและถือปฏิบัติ ในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม            

เพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรจ านวนรายและวงเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓๒๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๙,๖๘๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ขอแจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับ            
  รางวัลชมเชย เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
สรุปเรื่อง 

 กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการคัดเลือก      
นิสิตเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา             
คือ นายอนิรุต   หล้าบา นิสิตชั้นปีที่  ๔ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยส านักงาน   
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  

 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.) ในวันศุกร์ที่       
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

                  ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๒… 
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 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการประชุมเครือข่ายอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยสรุปคือ 

๑. มติคณะรัฐมนตรี อวน. ยุติบทบาท ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ อวน. มีงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท เพ่ือจัดสรรให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
๓. โดยสรุปที่ประชุมเสนอตารางกว้าง ๆ ให้สถาบันด าเนินการ  
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 
ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจดัท าหลักสูตร 
 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

                  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘… 
 



 -๖- 

๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

  ๕.๑.๒ ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การร่วมเสนอผลงานในการ
จัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการจัดท า 
หลักสูตรการเปิดสอนปริญญาโทส าหรบัครูประจ าการ 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๑ ขอหารือแนวทางปฏิบตัิเกีย่วกบัการเบิกจา่ยเงิน
ประกันอุบัตเิหต ุ

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการติดต่อ 
กับบริษัทประกันชีวิต 

  ๕.๒.๕ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สอนภาคปฏิบัติ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

งานนิติการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
สอนภาคปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๒.๘ ขอหารือระยะเวลาในการผ่อนผันช าระ
ค่าธรรมเนียมหอพัก 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
ในการรวบรวมข้อมูลและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
การขอผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมหอพัก 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
ประสานงานกับกองการเจา้หน้าที่ในการจัดท า 
ชุดปฏิบัติการของพนักงานสายสนับสนุนและจัดท า 
บัตรพนักงานแบบคล้องคอ 
 

                  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓… 
 



 -๗- 

 ๔.๖.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๗๒ 
การจัดการการด าเนินชีวิต  
ของนางสาวภัทรา  ลือชัย   
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๗๒  
การจัดการการด าเนินชีวิตของ นางสาวภัทรา  ลือชัย   
 

 ๔.๖.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ของ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๓๕  
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ 
 

 ๔.๗ ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
ของนายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 ๔.๘ แจ้งรายช่ือและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ที่คาดว่าจะได้รับ
การสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการปรึกษาหารือระหว่างคณบดี 
กับนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง 
กับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๑.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิต ระดับ 
ปริญญาโท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
ความถูกต้องเพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 ๕.๑.๑.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับ 
ปริญญาโท แผน ข 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
ความถูกต้องเพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 ๕.๑.๑.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
หมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้
ส าหรับนสิิต ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชา
เฉพาะ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
ความถูกต้องเพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 
 
 

 ๕.๑.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์ 
การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาโท แผน ข 
 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
ความถูกต้องเพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

                ๕.๑.๑.๑๒ (ร่าง) ประกาศ… 
 



 -๘- 

 ๕.๑.๑.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรยีน ระดบั
ปรญิญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการตรวจสอบ 
ความถูกต้องเพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 ๕.๑.๑.๑๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา. 
 
 

  ๕.๑.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน
สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข หน้าที่ ๓     
ข้อที่ ๓ จาก โดยจะขยายขอบถนนให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เป็น โดยจะขยายถนนให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๔ … 
 



 -๙- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรมกลางเพื่อบรรจุลงในระบบทรานสคริปกิจกรรม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ได้รับมอบหมายให้จัดท าระบบทรานสคริปกิจกรรม    
เพ่ือให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม นั้น 

  กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต จึงขออนุมัติกิจกรรมกลางเพ่ือบรรจุลงในระบบทรานสคริป
กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.  โครงการปรับสภาพนิสิตและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๘ ชั่วโมง 
  ๒.  โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย จ านวน   ๓   ชั่วโมง 
  ๓.  โครงการเปิดโลกกิจกรรม จ านวน   ๓  ชั่วโมง 
  ๔.  โครงการเลือกตั้งผู้น านิสิต จ านวน   ๑  ชั่วโมง 
  ๕.  โครงการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ านวน   ๓  ชั่วโมง 
  ๖.  โครงการปัญญาเพื่อชุมชน จ านวน ๑๒  ชั่วโมง 
  ๗.  โครงการ Freshmen จ านวน   ๖  ชั่วโมง 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ข้อ ๖ ประเภทของกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการและรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้นิสิตควรเข้าร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ โครงการ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติกิจกรรมกลางเพ่ือบรรจุลงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้น ากิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา บรรจุลงในระบบ  
ทรานสคริปกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.  โครงการปรับสภาพนิสิตและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๘ ชั่วโมง 
  ๒.  โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย จ านวน   ๓   ชั่วโมง 
  ๓.  โครงการเปิดโลกกิจกรรม จ านวน   ๓  ชั่วโมง 
  ๔.  โครงการเลือกตั้งผู้น านิสิต จ านวน   ๑  ชั่วโมง 
  ๕.  โครงการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ านวน   ๓  ชั่วโมง 



 -๑๐- 

  ๖.  โครงการปัญญาเพื่อชุมชน จ านวน ๑๒  ชั่วโมง 
  ๗.  โครงการ Freshmen จ านวน   ๖  ชั่วโมง 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔                 
        ของคณะศิลปศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
   คณะศิลปศาสตร์ ขอเสนอ รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๔       
ตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)        
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นรายงานผลการติดตามดังกล่าว เพ่ือคณะศิลปศาสตร์        
จะได้น าความเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นรายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะศิลปศาสตร์ 
ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบรายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔                 
        ของคณะศิลปศาสตร์ 
  ๒. มอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)     
     ของคณะศิลปศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอเสนอ ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี    
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นผลการประเมิน            
การด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือคณะศิลปศาสตร์ จะได้น าความเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

                  ระเบยีบวาระที่ ๔.๒… 
 



 -๑๑- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) ของคณะศิลปศาสตร์ 
ต่อไป  
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)     
     ของคณะศิลปศาสตร์ 

๓. มอบคณะศิลปศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง   อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม         
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง    
 ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดท าข้อมูลแผนการเปิดหลักสูตร      
การเรียนการสอนระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) โดยมีแผนการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเป็นหลักสูตรวิชาชีพ ควบคุม     
และก ากับดูแล นั้น  
  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตร
สถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติแก้ไขชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสถาปัตยกรรม
และสิ่งแวดล้อม เป็น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอัตราค่าบริการและอัตราเงินเดือนประจ าบุคลากร           

                           ระเบียบวาระที ่๕… 
 



 -๑๒- 

   ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงสถานที่และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๔ นั้น 
 

 เพ่ือให้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์                                     
จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา ประเด็นที่จะต้องเตรียมการต่อไป ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. การให้บริการ อัตราค่าบริการ และอัตราเงินเดือนพ่ีเลี้ยง 
๓. ต าแหน่ง คุณสมบัติ และจ านวนพ่ีเลี้ยง/บุคลากรประจ าศูนย์ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้สรุปผลส ารวจความต้องการน าบุตรมาใช้บริการศูนย์ ฯ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ามีจ านวนเด็กท้ังหมด ๓๐ คน และสามารถรับได้อีก ๖ คน (เป้าหมายการรับเต็มจ านวน  
๓๖ คน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ ปรับแก้ไข หน้าที ่๒ ข้อที่ ๒ จาก ๒ เดือน เป็น ๒ เดือน / ครั้ง  

๒. การให้บริการ อัตราค่าบริการ และอัตราเงินเดือนพ่ีเลี้ยง 
๓. ต าแหน่ง คุณสมบัติ และจ านวนพ่ีเลี้ยง/บุคลากรประจ าศูนย์ 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติย้อนใช้ชื่อปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อจาก 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro - Industry) เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food science and Technology) และเปลี่ยนชื่อปริญญา         
จาก ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหาร) เป็นปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยีการอาหาร) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป นั้น 
 

เพ่ือให้บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยพะเยา       
ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ (รหัส ๕๒) ได้รับปริญญาบัตรที่มีชื่อปริญญาที่เป็นสากล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
มีความประสงค์ ขอย้อนใช้ ชื่อปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ให้กับนิสิต       

                            มติ ทีป่ระชุม… 
 



 -๑๓- 

รหัส ๕๒ ๕๓ และ๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งนิสิตที่มีความประสงค์ ขอย้อนใช้  
ชื่อ ปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ลงลายมือชื่อเป็น     
ลายลักษณ์อักษรต่อไป   

๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการออกหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ท าหน้าที่ออกหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ      
ทุกประเภท ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และปัจจุบันได้ใช้กระดาษที่มีตราสัญลักษณ์ตราครุฑในการออกหนังสือ
รับรอง ดังกล่าว เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล  
 

 งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการออก
หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ทุกประเภท ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่      
๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ เวียนแจ้งการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คณะ/
วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ถือปฏิบัติ และส่วนราชการทราบต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติ ที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่         
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้งกองบรรณาธิการนเรศวรพะเยา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ – ๓      
(พ.ศ. ๒๕๕๔) นั้น 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา    
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา 

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๕… 
 



 -๑๔- 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา ต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง ข้อชี้แจงการด าเนินงานเจรจาท าความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา           
   ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่  ดร.นภนันท์  ศุภศิริพงษ์ชัย ต าแหน่งพนักงานสายวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา “WIPO – WTO colloquium 
for teacher of Intellectual property” ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัดโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WTO) และองค์กร    
ค้าโลก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ นั้น 
 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ ดร.นภนันท์  ศุภศิริพงษ์ชัย สามารถไปเจรจาในฐานะตัวแทน   
ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอน าข้อเสนอการเจรจาจัดท า   
ความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่าง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 
และองค์กรการค้าโลก (WTO) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่าง MOU การด าเนินการเจรจาท าความร่วมมือทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และองค์กร
การค้าโลก (WTO) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๕.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๕.๒.๑.๒  การตั้งงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๕ กองแผนงานจะส่งตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์มค าของบประมาณ      
    ประจ าปี ๒๕๕๕ ให้กับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 

 

 

๕.๒.๒  รองอธิการบดฝี่ายบริหารแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๕.๒.๒.๑  สรุปผลการออกหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                       ๕.๒.๒ รองอธิการบดี... 
 



 -๑๕- 

๕.๒.๒.๒  ขอความร่วมมือคณบดีและคณาจารย์ทุกคณะดูแลนิสิต อาคารเรียน หอพักนิสิต โรงอาหาร        
อาคารส านักงาน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก               
ในมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑  ก าหนดการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔               
    ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  
 ๕.๒.๓.๒  ก าหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ณ อาคาร

หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะมีกิจกรรม พิธีทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม     
การปลูกป่า กิจกรรมเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา และการแสดงประจ าเวียง ๖ เวียง 

 ๕.๒.๓.๓  ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ส่งเจ้าหน้าที่ ๒ – ๓ คน เพ่ือเข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ๕.๒.๓.๔  ขอเลื่อนวันสุดท้ายของการยื่นส าเร็จการศึกษาของนิสิต จาก วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เป็น     
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  

๕.๒.๔  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๔.๑  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัย                  
    การประกันคุณภาพ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในเดือน มิถุนายน  ๒๕๕๔ รายละเอียด            
    ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ๕.๒.๔.๒  การติดตามข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ         
    การประชุม 
 ๕.๒.๔.๓  ก าหนดการประชุมบริบทใหม่ของการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ            
    ร่วมพัฒนาจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                       
    ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ๕.๒.๔.๑  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการจัดตั้ง      

   ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง แทนหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ภายใต้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ   
การประชุม    

๕.๒.๕  กองบริการการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๕.๑  รายงานสถิติจ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา แต่ละภูมิภาค ทั่วทั้งประเทศ 
 ๕.๒.๕.๒  รายงานสถิติจ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และนิสิตปัจจุบัน แยกตามกลุ่มวิชา แยกตามคณะ 

และแยกชาย – หญิง ตั้งแต่นิสิตชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๘ 
 ๕.๒.๕.๓  รายงานสถิติจ านวนนิสิต Drop out รวมทุกคณะ แยกตามกลุ่มวิชา และแยกตามสถานะต่างๆ  

ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐      
   



 -๑๖- 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       ประธานกล่าวขอบคณุ... 
 


