
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๙ (๑๓/๒๕๕๔) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม  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 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๖.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)   
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวพัชรินทร์  สังวาลย์) แทน   
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 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายธเนศ  ทองเดชศรี) แทน 
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ)์  
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)    

๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน   
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงค์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  
๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๑๖ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๔. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๖. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๘. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม โรงจอดรถ และโรงผลิตน้ าดื่ม                 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

๒. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๔(๔)/๑๘๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและกระตุ้นให้นิสิตได้เห็น
ความส าคัญในการอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนสอบ ซึ่งก าหนดจัดครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น 

   กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

                                 เร่ิมประชุม... 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑                                            
            “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจั ด
โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานความก้าวหน้าและขอความอนุเคราะห์
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ 
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ขอแจ้งประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย ประจ าปี ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre , TCI Centre) ได้จัดท า
และพัฒนาข้อมูลวารสารไทย ให้สามารถสืบค้นได้ในระบบออนไลน์ และรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของ
วารสารไทย ได้ท าการประกาศ TCI Impact Factors ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล
และประมวลค่า TCI Impact Factors ของวารสารไทยที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔      
จึงส่งประกาศค่า TCI Impact Factors ประจ าปี ๒๕๕๓ มาให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่า 
TCI Impact Factors ประจ าปี ๒๕๕๓ พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารไทยได้จากเว็บไซต์
ของศูนย์ TCI (http://tci.trf.or.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง     
ของวารสารไทย ประจ าปี ๒๕๕๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง ขอแจ้งหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

                ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๓... 
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สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ความเห็นชอบในหลักการ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมอบหมายให้ สกอ. ก ากับให้มีการประกัน
คุณภาพตนเองของสถาบันอุดมศึกษาที่ครบวงจรการประเมินทั้ง ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์     
ทั้งนี้ สกอ. ได้ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พิจารณาตรวจประเมินผลการประเมินตนเอง
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. และตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ สมศ. ตามเกณฑ์ที่ สคศ. ก าหนด 
ซึ่งผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ในครั้งนี้ จะไม่ผูกพันกับผลการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการ           
ทีส่มศ. แต่งตั้งแต่อย่างใด นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเวียนแจ้งหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์       
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ สกอ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง การจ่ายเงินสมทบทุนอาจารย์รุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๓ รอบ ๑ ปี  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการจ่ายเงิน
สมทบทุนอาจารย์รุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๓ (ทุนวิจัยสมทบ สกอ. และ สกว.) จ านวน ๕ โครงการ ที่ได้ส่งรายงานความก้าวหน้า
รอบ ๑ ปี ไปยังฝ่ายวิชาการ สกว. เรียบร้อยแล้วและผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งการจ่ายเงินสมทบทุนอาจารย์รุ่นใหม่         
ปี ๒๕๕๓ รอบ ๑ ปี ให้กับโครงการดังกล่าว ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้รีบด าเนินการเบิกจ่าย         
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเร่งด่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

                     ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๕... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร             
   วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต งานบริการและสวัสดิการ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร             
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยภายในหกเดือนนับแต่
วันสิ้นปีการศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอบัญชีตามหลักบัญชีสากล แสดงงบดุลรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่     
ล่วงมาแล้วให้มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น 

   กองกิจการนิสิต งานบริการและสวัสดิการ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูลค่า
ไฟฟ้าและข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  
   กองอาคารสถานที่ จึงขอรายงานค่าไฟฟ้าและข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้  

๑. ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๘,๓๐๕.๗๑ บาท 
๒. กราฟแสดงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประจ าปี ๒๕๕๔ 
๓. กราฟเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
๔. กราฟเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

   

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 

                              ฝ่ายเลขานุการ... 
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   กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร จึงขอรายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง รูปแบบกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกลาง งานธุรการ ได้รับมอบหมายให้จัดท ากระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย           
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี     
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

   กองกลาง งานธุรการ จึงขอแจ้งรูปแบบกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายตราสัญลักษณ์   
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑. ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ขอชะลอ เรื่อง หลักสูตรปริญญาตรี ควบโท ๖ ปี 
เนื่องจากต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่ 
 

 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

                  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙... 
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   ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการของบประมาณ และสอบราคาในการจัดท า 
บัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๕.๑.๑๙ ขอความเห็นชอบตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ตัวบ่งช้ีของ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสมต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๔.๒ รายงานผลการติดตามตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ของคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๔.๓ ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)  
ของคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๕.๑.๑ ขออนุมัติทุนการศึกษาร้อยละ ๕๐ 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 
ร้อยละ ๕๐ เสนอหน่วยนิติการตรวจสอบ  
 

                 ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๗... 
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- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๔.๓ รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
แจ้งคณะ/วิทยาลัย รายงานการทบทวนบทเรียน 
ก่อนสอบของนิสิต 

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

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยนิติการในการรวบรวม
กองทุนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เสนออธิการบดี 
 

๕.๑.๓.๑ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษในการสอนภาคบรรยายและ
ปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการในการจัดท า 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษใน
การสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
 

 
๕.๑.๓.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการสอนภาค
บรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการในการจัดท า 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการ
สอนภาคบรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 

๕.๑.๓.๓ ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่  
๑/๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการในการจัดท า 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๔ 

 
 

 ๕.๑.๔ ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต 

 

 
 ๕.๑.๗ ขอปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ  

“พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน
และประชาสัมพนัธ์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา 



 -๑๐- 

 

 ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project 

Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ๕.๑.๑๒ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การกีฬา 

และนันทนาการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

เสนออธิการบดีลงนาม 

 
 

 

 
๒.  ผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ คณะศิลปศาสตร์จัดท าหลักสูตรการเปิดสอนปริญญาโท 

ส าหรับครูประจ าการเรียบร้อยแล้ว 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๘ แจ้งรายช่ือและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ที่คาดว่าจะ
ได้รับการสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้ง
คณบดีและนักวิจัยเกี่ยวกับการปรึกษาหารือเพื่อปรับ
ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขช่ือหลักสูตร จาก หลักสูตร

สถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม         
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็น  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขา วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนนิการ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

                            ๕.๑.๑๒ ขออนมุัติ… 
 



 -๑๑- 

  ๕.๑.๓ ขออนุมัติย้อนใช้ช่ือปริญญาสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว          
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๒ ขอหารือกรณีให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิต 
โดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ 
 
 

กองกิจการนิสิตเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๓ ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยว 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๕.๑.๔ การขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 
และการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชา 
๒๑๓๔๘๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)  
และรายวิชา ๒๒๔๒๑๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Tourism Industry) และ เปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา 
๒๓๓๓๐๑ สถิติและการวิจัยทางสารสนเทศและการสื่อสาร 
และรายวิชา ๒๓๓๓๐๒ กฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๔.๑ ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเช่าใช้ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์

ให้กับสมาชิกบน website  
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๔ สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ในรอบ ๖ เดือน 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
นัดประชุมนักวิจัยที่มีปัญหาทั้งหมดเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกันเรียบร้อยแล้ว 

                           ๕.๑.๓ ขออนุมัต.ิ.. 
  



 -๑๒- 

  ๔.๕ สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ
รายได้ปี ๒๕๕๓ ในรอบ ๖ เดือน 

 

รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพนัดประชุม 
นักวิจัยที่มีปัญหาทั้งหมดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๖ การประชุมหารือเรื่อง การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ 

กองบริการการศึกษาแจ้งเวียนคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการแต่งกายชุดนิสิต 
 

กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการแต่งกายชุดนิสิต เสนอ
อธิการบดลีงนามเรียบร้อยแล้ว 
  

 ๕.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ห้ามนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด เสนออธกิารบด ี

ลงนามเรยีบร้อยแล้ว 
  
 

 
 ๕.๑.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือมี
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ใน
ครอบครอง 
 

กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือมี
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 
เสนออธิการบดลีงนามเรียบร้อยแล้ว 
  

 ๕.๑.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่        
และก าหนดบริเวณพื้นที่เป็นเขตสูบบุหรี่ 
 

กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง มาตรการคุ้มครองสุขภาพ 

ผู้ไมสู่บบุหรี่และก าหนดบริเวณพื้นที่เป็นเขตสูบบุหรี่ 
เสนออธิการบดลีงนามเรียบร้อยแล้ว 
  

 ๕.๑.๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับนิสิต  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการ
ออกแนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียนต่าง ๆ 

เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๙ ขออนุมัติเทียบรายวิชา กองบริการการศึกษารับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

 

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๑ เรื่อง สรุปปัญหาการจัดตารางสอบ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

                                         ๕.๑.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 



 -๑๓- 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดตารางสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอสรุปปัญหาการจัดตารางสอบ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
พะเยาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากวิทยาลัยได้ส ารวจจ านวนคณาจารย์ที่จะต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่วิทยาลัยฯ จะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ    
ตามก าหนดแผนการเปิดหลักสูตรระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) แล้วพบว่าจะต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  

   

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                           วิทยาลยัพลังงานและสิ่งแวดล้อม… 
 



 -๑๔- 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่                
๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑๒ คณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) ในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓.๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ นั้น 
 

  บัดนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก ๓ คณะ จึงขอรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๕ คณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑๕ คณะ ต่อไป 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขอพิจารณาให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิตโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่อุบัติเหตุ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันที่      
๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอหารือให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิตโดยเหตุอ่ืนที่มิใช่
อุบัติเหตุ     โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รอระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 

                                                     มต ิที่ประชุม... 
 



 -๑๕- 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยพะเยา ลงนามให้แล้วเสร็จ ก่อนพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่เสียชีวิตโดยเหตุอ่ืน ที่ไม่ใช่
อุบัติเหตุ โดยอาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็น       
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔      
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือนิสิตเสียชีวิตโดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน      
สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ที่ 
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยคลอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว นั้น 
 
 
 
 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นความรู้ของมหาวิทยาลัย      
รวม ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   

                                               กองบริหารงานวจิัย... 
 



 -๑๖- 

       ประเด็นความรู้                       เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

๑. คุณภาพบัณฑิต ๑. อยู่และเรียน (Live & Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานท า และเป็น คนดีของสังคม 

๒. ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ๒. แบบอย่างของการเสนอโครงการพระราชด าริ และการสนับสนุนนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย 
๑ จังหวัด 
 

๓. องค์กรแห่งการเรียนรู้  ๓.  มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Complex Adaptive University) 

 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยรวม ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นความรู ้           เป้าหมายของการจัดการความรู้    บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ 

๑. คุณภาพบัณฑิต ๑.  อยู่และเรียน (Live & Learn) อย่างมีความสุข จบไป      
     มีงานท า และเป็น คนดีของสังคม 

๑. รองอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
    ฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ และนิสิต  
 
 

๒. ผลงานวิจัยท่ี     
    น าไปใช้ประโยชน์ 

๒. แบบอย่างของการเสนอโครงการพระราชด าริ  
และการสนับสนุนนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย  
๑ จังหวัด 
 

 ๒. ผู้บริหารงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  
      ระดับคณะ นักวิจัย 

๓. องค์กรแห่งการ        
    เรียนรู ้

๓. มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้ (Complex       

Adaptive University) 

๓. QA STAFF ทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 

                                               ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 
 



 -๑๗- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน หมวดที่ ๑ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้อ ๖ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย 

๑. กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอีก ๒ – ๔ เป็นกรรมการ 
๓. บุคลากรมหาวิทยาลัย ๑ คน เป็นเลขานุการ 
๔. บุคลากรมหาวิทยาลัยอีก ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอโครงสร้างคณะกรรมการประเมินผู้บริหารระดับคณะและวิทยาลัย
ประกอบด้วย 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประกอบด้วย 

๒.๑  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะหรือวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
เป็นกรรมการ 

๒.๒  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่คณะหรือวิทยาลัยท าการสอน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
๓.   กรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะหรือวิทยาลัยที่มาจากหน่วยงานอ่ืน เป็นเลขานุการ 
๔.  บุคลากรของคณะและวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบโครงสร้างคณะกรรมการประเมินผู้บริหารระดับคณะและวิทยาลัย ต่อไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงสร้างคณะกรรมการประเมินผู้บริหารระดับคณะ
และวิทยาลัยประกอบด้วย 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประกอบด้วย 



 -๑๘- 

๒.๑  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะหรือวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
เป็นกรรมการ 

๒.๒  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่คณะหรือวิทยาลัยท าการสอน จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
๓.   กรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะหรือวิทยาลัยที่มาจากหน่วยงานอ่ืน เป็นเลขานุการ 
๔.  บุคลากรของคณะและวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษา ๒๕๕๓ ล่าช้า และส่งรายงานผล             
     การสอบข้อเท็จจริง ของนายธนู  กังวานใจ และนางสาวสุรินทร์ทิพย์  ศักดิ์ภูวดล     
  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเรื่องจากอาจารย์ธนู  กังวานใจ ผู้สอน
รายวิชา ๓๐๕๓๘๑ การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ และอาจารย์สุรินทร์ทิพย์  ศักดิ์ภูวดล 
ผู้สอนรายวิชา ๒๓๑๔๖๑ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เรื่อง การขอแก้ไขอักษร I 
ล่าช้า ซึ่งการแก้ตัวอักษร I ล่าช้า ซึ่งการแก้อักษร I ดังกล่าว ได้เลยก าหนดระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด  

  คณะกรรมการวิชาการของคณะ ได้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จึงขอให้นายธนู  กังวานใจ 
และนางสาวสุรินทร์ทิพย์  ศักดิ์ภูวดล แก้ไขผลการเรียนรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้             
๑. อนุมติให้นายธนู  กังวานใจ แก้ไขผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓      

ล่าช้า รายวิชา ๓๗๕๓๘๑  การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย 
๒. อนุมัติให้นางสาวสุรินทร์ทิพ  ศักดิ์ภูวดล แก้ไขรายงานผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓     

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ล่าช้า รายวิชา ๒๓๑๔๖๑ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ของนิสิต
จ านวน ๑ ราย ต่อไป 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมติให้นายธนู  กังวานใจ แก้ไขผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓       
ล่าช้า รายวิชา ๓๐๕๓๘๑ การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์             
ของนิสิตจ านวน ๑๐ ราย 

๒. อนุมัติให้นางสาวสุรินทร์ทิพ  ศักดิ์ภูวดล แก้ไขรายงานผลการเรียน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๓         
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ล่าช้า รายวิชา ๒๓๑๔๖๑ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System) ของนิสิตจ านวน ๑ ราย  

๓. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

                                              ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 



 -๑๙- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ข้อมูลนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากการไม่ช าระค่าลงทะเบียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์จากทางคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูลนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากการไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียน นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขอสรุปสาเหตุของการพ้นสภาพนิสิต ของนิสิตจ านวน ๑๓๗ ราย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ข้อมูลนิสิตพ้นสภาพเนื่องจากการไม่ช าระค่าลงทะเบียน ต่อไป  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นิสิตช าระค่าลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้นค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าคืนสภาพการเป็นนิสิตเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่     
  เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ โดยได้ด าเนิน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
และนิสิตให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ ด้วย    
กลวิธีสร้างสุขภาพ ๖ อ. ตามแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ และมติที่ประชุมของ
แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์การสร้างเสริมสุขภาพ (ส.อ.ส.) ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่   
๑๖ – ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด็นท์ กรุงเทพ ฯ โดยเห็นชอบให้มีการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริม
สุขภาพขึ้นในสถาบันการศึกษาสาธารณสุข นั้น 
 

  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเป็นการเปิดการเรียนการสอนและรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจาก
หลักสูตรดังกล่าวสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัย
โดยยึดแนวคิด “การสร้างน าซ่อม” เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลและส่งเสริมให้คนไทยอายุยืน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกใน ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือที่เปิดหลักสูตรนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

                                                      มติ ที่ประชุม... 
 



 -๒๐- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เข้าแผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยพะเยา       
เพ่ือเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรณรงค์และรักษา     
  วัฒนธรรมด้วยการแต่งกายชุดพื้นเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้ด าเนินการยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรณรงค์และ
รักษาวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายชุดพ้ืนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์การแต่งกายตามวัฒนธรรม
แบบล้านนาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรณรงค์และรักษา
วัฒนธรรมด้วยการแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรณรงค์และรักษาวัฒนธรรมด้วยการแต่งกาย           
ชุดพ้ืนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
มติ กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง สรุปรายงานการเปิดให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการนิสิตและบุคลากรเป็นกรณีพิเศษ 
จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ในช่วงก่อนสอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัน 
 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอรายงานการเปิดให้บริการศูนย์บรรณสารฯ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. 
โดยมีผู้เข้าใช้บริการเฉพาะในช่วงเวลาที่ขยายออกไปทั้งสิ้น ๑,๘๖๔ คน (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) พร้อมทั้งได้สรุป
ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบระหว่างการเปิดบริการตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 

                                  ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 
 



 -๒๑- 

  ปัญหาและอุปสรรค 
๑. พ้ืนที่ให้บริการไม่เพียงพอ ท าให้นิสิตบางส่วนที่เข้าใช้บริการไม่มีที่นั่ง ต้องออกจากศูนย์บรรณสารฯ 

โดยไม่ได้ใช้บริการ 
๒. มหาวิทยาลัยและบริษัทศิริวิทยาภัณฑ์ ผู้ให้บริการรถเมล์มหาวิทยาลัยไม่มีสัญญา เรื่อง การรับ – ส่ง

นิสิตหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. พนักงานขับรถจึงขอเวลากลับ ๒๓.๓๐ น. แทนที่จะเป็นเวลา ๒๔.๐๐น. 
๓. นิสิตจ านวนมากไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาระเบียบการให้บริการศูนย์บรรณสารฯ เช่นแต่งกาย

ไม่สุภาพ พูดคุยเสียงดัง น าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาทานในศูนย์บรรณสารฯ ถึงแม้ว่าจะได้
เตรียมสถานที่ไว้ให้แล้ว 

๔. ไม่มีร้านอาหารให้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑ ควรมีข้อตกลงกับบริษัทศิริวิทยาภัณฑ์ เรื่องการรับ – ส่งนิสิตเป็นกรณีพิเศษ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

เนื่องจากการรับ – ส่ง ครั้งที่ผ่านมา พนักงานขับรถแจ้งว่าต้องรับ – ส่ง เวลา ๒๓.๓๐ น. เพราะ
มหาวิทยาลัยไม่มีข้อตกลงกับบริษัทศิริวิทยาภัณฑ์ 

๒ ควรจัดรถรับ – ส่ง บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ คืนวันเสาร์ – อาทิตย์ด้วย (ปัจจุบันจัดเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) 
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร  

๓ ควรขยายพื้นที่และจ านวนที่นั่งการให้บริการ เนื่องจากพ้ืนที่ให้บริการไม่เพียงพอ ท าให้นิสิต
บางส่วนที่เข้าใช้บริการไม่มีที่นั่ง ต้องออกจากศูนย์บรรณสารฯ โดยไม่ได้ใช้บริการ 

๔ ควรติดตั้งไฟฟ้าส ารองในศูนย์บรรณสารฯ เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องระหว่างเปิดให้บริการได้ 
๕ ควรจัดให้มีร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มอ านวยความสะดวกแก่นิสิตและบุคลากร (ปัจจุบันศูนย์

บรรณสารฯจัดหาของว่างมาขายให้แก่นิสิตในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอ านวยความสะดวกจัดให้พัก
ทานอาหาร/ของว่าง บริเวณที่ว่างด้านหน้าศูนย์) 

๖ ควรติดตั้งเครื่องขยายเสียงทั่วทั้งอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ภายในศูนย์ และแจ้งเตือนก่อนการปิดบริการ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบระหว่างการเปิดบริการตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ประสบระหว่างการเปิดบริการศูนย์บรรณสารสื่อการศึกษา 
๒. กรณีการติดตั้งไฟส ารองในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้จัดท าหนังสือไปยังกอง

อาคารสถานที่ต่อไป  
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

                                      ขอ้เสนอเพื่อโปรดพิจารณา.... 
 



 -๒๒- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติแบ่งจ่ายค่าหน่วยกิตของนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีท่ี ๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ระยะเวลารวมในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๖ ปีการศึกษา ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ ๖ จะต้องฝึก
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมตลอดปีการศึกษารวมทั้งต้องมีการด าเนินการลงทะเบียนเรียนเป็นรายปีการศึกษา
เป็นจ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นั้น 
 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติแบ่งจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  
ชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๕ ราย ที่ต้องทะเบียนเรียนเป็นรายปี โดยขอแบ่งช าระเป็น ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท          
โดยก าหนดช าระดังนี้ 

๑. ครั้งที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
๒. ครั้งที่ ๒ ไม่เกินวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเท็จจริง 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่านิสิต ๕ รายดังกล่าว เป็นนิสิตเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนแล้ว จ านวนรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท คงค้างช าระอีก รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น กรณีนิสิตขอช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คงค้าง ครั้งที่ ๒ ไม่เกินวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ จึงเห็นสมควร    
อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตรา

ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
กรณีนิสิตสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๕ ราย ขอช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีคงค้าง ครั้งที่ ๒       
ไม่เกินวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



 -๒๓- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นิสิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๕ ราย 
ช าระค่าธรรมเนียมที่คงค้าง ครั้งที่ ๒ รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่เกินวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  การด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ติดตามการด าเนินโครงการวิจัย            
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดและได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ซึ่งได้ข้อสรุปคือ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ นักวิจัยต้องท าเรื่องขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการต่อไปไม่เกินเดือน      
มกราคม ๒๕๕๕ (พร้อมแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ) ถ้าพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว นักวิจัยยังด าเนิน
โครงการไม่แล้วเสร็จจะถือว่าผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินคืนตามที่ระบุในสัญญารับทุนที่ก าหนดไว้ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอมอบให้คณบดี/ผู้อ านวยการ ได้ช่วยติดตาม
โครงการดังกล่าวที่ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในสังกัดอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบให้นักวิจัยด าเนินการโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินคืนตามที่ระบุใน
สัญญารับทุน 

๒. มอบคณบดี/ผู้อ านวยการช่วยติดตามโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด
ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานรวมถึงหลักฐานตามตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยข้อมูลในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบส่วนกลาง และ
ข้อมูลของคณะ/วิทยาลัย ที่ด าเนินงานมาเสริม และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

                         มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๒๔- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าสรุปผลรายงานการประเมิน

เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง โครงการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ”  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดท าโครงการจัดตั้ง“ศูนย์วิชาการและ
ฝึกอบรมยางภาคเหนือ” นั้น 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอโครงการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการและฝึกอบรม
ยางภาคเหนือ”รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบโครงการจัดตั้ง“ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ”โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพิจารณางบประมาณและพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการ
โครงการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง  ขออนุมัติบรรจุ หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๒ หลักสูตร ของวิทยาลัยการจัดการ       
   มหาวิทยาลัยพะเยา เขา้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร          
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๒ หลักสูตร 

วิทยาลัยการจัดการ จึงขอเสนอหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรไทย (ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๒ หลักสูตร 
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

๑.๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
๑.๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 



 -๒๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสขุนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา     
  (อสม.น.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุขในการพัฒนาศักยภาพนิสิต (อสม.น.) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดอบรม อสม.น. รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ –                
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น 
  คณะแพทยศาสตร์  จึงได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อสม.น.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ระหว่างมหาวิทยาลัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห ็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต      
มหาวิทยาลัยพะเยา (อสม.น.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา               
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒. มอบงานนิติการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ : กระบวนการพัฒนาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ    
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี            
ครบ ๔ พันธกิจ และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่า งน้อย ๒ ครั้ง           
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาประกอบกับข้อบังคับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนกลยุทธ์ทุกมาตรการ 
  กองแผนงาน จึงขอความเห็นชอบดังนี้ 

๑. ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของ        
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้: ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔  ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

                      คณะแพทยศาสตร์... 
 

 



 -๒๖- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้: ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. มอบคณะจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์         
ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย              
ให้ด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว นั้น 

  กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของ       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล     
          การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ   
การส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบกองบริการการศึกษาประสานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ         
คณะนิติศาสตร์ และงานนิติการเพ่ือจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่
ส่งผลการศึกษาตามก าหนดหรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
   

               ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗... 
 

 



 -๒๗- 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ    
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ 
กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงาน      
          ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ     
การส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบกองบริการการศึกษาประสานกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ          
คณะนิติศาสตร์ และงานนิติการ เพ่ือจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ  
ส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
   

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการส่งรายงาน ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  ขออนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตั้งชื่อสาขาธนาคารออมสิน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลที่มีความมั่นคง และมีบทบาทการด าเนินงาน      
ที่เด่นชัด และมีการขยายช่องทางการให้บริการเพ่ิม โดยขยายสาขาให้บริการในปี ๒๕๕๔ เพ่ิมอีกจ านวน ๑๒๐ สาขา 
ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น ๗๖๙ สาขา ปัจจุบันได้มาเปิดสาขาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าจะเปิดท าการได้ 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นี้ 

  ธนาคารออมสิน ได้ท าหนังสือขออนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นชื่อสาขาของธนาคาร             
โดยขอใช้ชื่อ “ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา”รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุญาตให้ธนาคารออมสิน ตั้งชื่อสาขาของธนาคารออมสินด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยาเปน็ชื่อ “ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา” ได ้
 

                    กองบริการการศึกษา... 
 

 



 -๒๘- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง  รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ของนางสาววรัชญา  ธรรมปัญญา                                     
          และนางสาวณัฏฐณิชา  กลิ่นเกสร 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๙๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที ่                
กองกิจการนิสิตได้รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิตและผู้ปกครอง ว่ามีนิสิต คือนางสาววรัชญา  ธรรมปัญญา สาขาวิชา     
พัฒนาสังคม  คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวณัฏฐณิชา  กลิ่นเกสร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เรียกเก็บ
เงินคา่จัดท าเสื้อรุ่นหอพักจากนิสิตในหอพัก UP Dorm อาคาร ๓ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๙๕,๗๒๐ บาท นั้น   
   

  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้วนั้น     
จึงมีมติเสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ตักเตือนนิสิตผู้ถูกกล่าวหาทัง้สองคน ให้ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบ ประกาศของ   
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เนื่องจากนิสิตผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนเป็นนิสิตช่วยงานหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) มีหน้าที่ที่จะต้องดูแล เอาใจใส่ และ ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตชั้น
ปีที่ ๑ ที่เข้าพักอาศัยในหอพัก ตลอดจนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวย่างที่ดีแก่นิสิตรุ่นน้อง 

๒. ให้นิสิตผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนรายงานตัวต่องานวินัยและพัฒนานิสิตเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์
ในมหาวิทยาลัย และช่วยงานด้านการเป็นอาสาวินัยนิสิต ติดตามพฤติกรรมของนิสิตที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในหอพัก เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของงานวินัยและพัฒนา
นิสิตต่อไป 

๓. เห็นสมควรพิจาณาแจ้งให้นิสิตและผู้ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของนางสาว วรัชญา ธรรมปัญญา    
และนางสาวณฏัฐณิชา  กลิ่นเกสร ดังนี้ 

๑. ให้ตักเตือนนิสิตผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคน ให้ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎระเบียบ ประกาศ   
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เนื่องจากนิสิตผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนเป็นนิสิตช่วยงาน
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) มีหน้าที่ที่จะต้องดูแล เอาใจใส่ และ ให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าพักอาศัยในหอพัก ตลอดจนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง   
ที่ดีแก่นิสิตรุ่นน้อง 

๒. ให้นิสิตผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนรายงานตัวต่องานวินัยและพัฒนานิสิตเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์
ในมหาวิทยาลัย และช่วยงานด้านการเป็นอาสาวินัยนิสิต ติดตามพฤติกรรมของนิสิตที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในหอพัก เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของงานวินัยและพัฒนา
นิสิตต่อไป 

๓. แจ้งให้นิสิตและผู้ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 
 

                               มต ิที่ประชุม... 
 

 



 -๒๙- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษา มีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการจัดการเรียน     
การสอน ได้ตรวจสอบพบว่า มีหลักสูตรจ านวน  ๓ หลักสูตร ที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม และมอบกองบริการการศึกษาน าเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรั บปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

                             มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๓๐- 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น   
 
  กองบริการการศึกษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

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

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
                     กองบริการการศึกษา... 

 
 



 -๓๑- 

  กองบริการการศึกษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแบบประเมินออนไลน์ ส าหรับให้นิสิตเข้าไปประเมินการจัดการ      
          เรียนการสอนในรายวิชา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที ่ประช ุม คณะกรรมการว ิชาการ  ครั ้งที ่ ๓/๒๕๕๔ ที ่ประช ุมมีมต ิเห ็นชอบ           
(ร่าง) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบกองบริการการศึกษา
จัดท าเป็นคู่มือการประเมินการจัดการเรียนการสอน นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติใช้แบบประเมินออนไลน์ ส าหรับให้นิสิตเข้าไปประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแบบประเมินออนไลน์ ส าหรับให้นิสิตเข้าไปประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑๐  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ๑๐ จากเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอประเด็นประกอบการพิจารณายกเว้นการหักเงินดังกล่าวคือ 
 

๑. กรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในลักษณะโอนเงินเข้า
มหาวิทยาลัยเพ่ือเบิกจ่ายแทนกัน 

๒. งบประมาณของส่วนงานราชการที่สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อาจสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงการ/กิจกรรม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลังพิจารณายกร่าง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ๑๐ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง  ขอหารือกรณีการขอทุนสนับสนุน การเข้าสัมมนาการวิจัยในระดับชาติหรือ    



 -๓๒- 

      นานาชาติส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  ๖/๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการ
การศึกษาท าหนังสือหารือกรณีการขอทุนสนับสนุน การเข้าสัมมนาการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ส าหรับนิสิต
หลักสูตรปริญญาเอก นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอหารือกรณีการขอทุนสนับสนุน การเข้าสัมมนาการวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ทุนสนับสนุน การเข้าสัมมนาการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
เฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับนิสิตมอบคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ดูแล 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง  ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์     
พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน (Center of Innovation Development and Technology 
Transfer for Community) ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตในระหว่างการศึกษา เพื่อให้   
นิสิตเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยศูนย์จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทางด้านการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและโปรแกรมเกมส์ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรม        
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด    
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง การลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือลงนามทางวิชาการกับสมาคม   
มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสหพันธ์     
ท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจะร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรทั้งระดับปริญญา และการอบรมระยะสั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรในการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการจัดการ อาคาร     
ศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

                    กองบริการการศึกษา... 
 

 



 -๓๓- 

มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง    
มหาวิทยาลัยพะเยากับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ รายงานผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพารา

ภาคเหนือ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและได้จัดท าคาร์บอน  

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ     
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็น            
๑ ใน ๑๐ ขององค์กรต้นแบบในประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประขุม  

 ๕.๒.๑.๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑ ปี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๑.๔ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดท าแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ รายงานผลการส ารวจปัญหาที่พบภายในมหาวิทยาลัยและหอพักของนิสิต ชั้นปีที่  ๑               

รายะเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๓ คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์รายงานการประชุมจัดตั้งเครือข่ายการประเมิน

มาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมาจากมติที่ประชุมคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวไทย (ภาคเหนือ) (Tourism Professional Certification Network : TPCN) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 
 

 



 -๓๔- 

 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


