
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๑ (๑๕/๒๕๕๔) 

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                กรรมการ 
   (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน   
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)       
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๓.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
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  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๘. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๑๙. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน    

๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน    
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร)  
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายไพโรจน์  เทพวัลย์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... 
 

 



 -๓- 

๖ นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงค์ กรีธาชาติ  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้  
๑. การออกแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๒๓ จังหวัด คาดว่าจ านวนการรับนิสิต       

จะเป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าคน โดยขอให้ทุกคณะด าเนินการรับนิสิตตามนโยบาย      
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดท าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E - Library) จึงมอบให้คณะเสนอชื่อฐานข้อมูล 
วารสารและรายชื่อหนังสือ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 

๓. ก าหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๔     
ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมค า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยอธิการบดี รองอธิการบดี ร่วมบริจาคเงิน
ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ทุกคณะร่วมบริจาคเงิน คณะละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ก าหนดให้คณบดีทุกคณะช่วยดูแลบุคลากรภายในคณะในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๕. การรับบุคลากรสายวิชาการเข้าปฏิบัติงานจะต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๖. การพิจารณาบรรจุพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตราการ

บรรจุให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามต าแหน่ง
หน้าที่ต่อไป 

๗. มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ห้องสมุด อาคารสถานที่     
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับพิธีรับพระทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖   

                                 เร่ิมประชุม... 
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๘. การเปิดโรงเรียนสาธิตจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
จ านวน ๒ ห้อง ห้องละ ๓๐ คน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ (Liberal Arts)  

๙. ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ทั่วทุกพ้ืนที่ 
๑๐. โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา 

กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จ ากัด จะเซ็นต์สัญญาเปิดโครงการฯ ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๕          
เป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมพิเศษ เพ่ือนักบริหาร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมความรู้  
ทักษะในการบริหารองค์กรสู่ระดับนานาชาติ 

๑๑.ขอเชิญชวนให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ                      
ผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม 

๑๒.ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒               
     ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๓ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับการบรรจุในระบบทรานสคริปกิจกรรม  
สรุปเรื่อง 
  งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับการบรรจุลงในระบบ 
ทรานสคริปกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ – วันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

 

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

 

                        ระเบียบวาระที ่๑.๒… 
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          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 าเนินการ ของกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ปรับแก้ตัวบ่งช้ีของ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสมต่อไป 
 
 

 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๓ รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
แจ้งคณะ/วิทยาลัย รายงานการทบทวนบทเรียน 
ก่อนสอบของนิสิต 
 

  ๕.๑.๔ ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต 
 

   ๕.๑.๗ ขอปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ  
“พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดเตรียมงาน 

โครงการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย”ครั้งที่ ๑  

   ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project 

Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๑ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการ
จ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของ

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
ปรับเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงิน

                  ๕.๑.๔ ขอพจิารณาต าแหน่ง… 
 



 -๖- 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

รายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและ การดูงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และการดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ๕.๑.๕ ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิ 
และใบปริญญาบัตร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ดังนี้ 
๑. ปรับแก้ไข แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(แบบมี สาขาวิ ชา )และแบบฟอร์มใบปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็น แบบมีลายน้ า โดยให้พิมพ์ช่ือ
เต็มนายกสภา อธิการบดี คณบดี เพิ่มลงในปริญญาบัตร  

๒. จัดท าปกใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผ้าไหมสี
ม่วงและเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสีม่วง
ทองเหมือนจริง   
 

  ๕.๑.๖ ขออนุมัติระงับสิทธิ์นิสิตค้างส่งทรัพยากร
สารสนเทศ หรือค้างช าระหนี้สิน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ในการแก้ไขระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙ (๑๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๑ การด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการติดตามโครงการวิจัย 
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

  ๕.๑.๔ ขออนุมัติบรรจุ หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒ หลักสูตร ของวิทยาลัยการจัดการ  
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วิทยาลัยการจัดการได้ขอยกเลิกแผนการด าเนินงาน หลักสูตร
ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งที่ ๒๑ (๑๕/๒๕๕๔) 
 

  ๕.๑.๖ ขอความเห็นชอบตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการให้คณะรายงานผล 
การด าเนินการระยะ ๖ เดือน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวต่อไป 
 

                      ๕.๑.๔ ขออนุมัติบรรจุ… 
 



 -๗- 

          ๕.๑.๗.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด 
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด 
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          ๕.๑.๗.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

          ๕.๑.๑๐ ขออนุมัติปิดหลักสูตร อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

         ๕.๑.๑๓ แนวปฏิบัติเกีย่วกับการหักค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑๐ อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการจัดท า 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑๐ 
 
 
 

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๒๐ (๑๔/๒๕๕๔) เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๐ (๑๔/๒๕๕๔)  
เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่                
๒๐ (๑๔/๒๕๕๔) เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแกไ้ข 
 

                                  มติ ที่ประชุม… 
 



 -๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง   ยกเลิกการเสนอหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙ (๑๓/๒๕๕๔)       
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๒ หลักสูตร    
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
  ๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอยกเลิกแผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตรใหม่             
๒ หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากได้มีการด าเนินการจัดเนื้อหาหลักสูตร โดยจะผนวกเข้ากับหลักสูตรปัจจุบันที่เปิด
ด าเนินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเหมาะสมกว่าการเปิดหลักสูตรใหม่ที่เสนอ รายละเอียดปรากฏ        
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
    
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๖                 
  (The 6th CRISU – CUPT Conference) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๖    
(The 6th CRISU – CUPT Conference) ในหัวข้อเรื่อง “Exploring Research Potentials” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม   ๒๕๕๔  
ณ Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย นั้น 

   ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณบดี และผู้น า
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และจองเที่ยวบินและที่พักเอง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๖ (The 6th CRISU – CUPT Conference) ณ Sriwijaya 
University ประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป  



 -๙- 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เวียนแจ้งคณะ/วิทยาลัย พิจารณาเข้าร่วมการ
ประชุมความร่วมมือ – อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๖ (The 6th CRISU – CUPT Conference) ณ Sriwijaya University 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕   

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ของนางสาวสุพัตรา  กล่อมดี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีนางสาวสุพัตรา  กล่อมดี 
นิสิตชั้นปีที่ ๒ รหัส ๕๓๒๙๕๓๙๗ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ได้มีพฤติกรรมส่อทุจริตการสอบกลางภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to Grammatical Structure) เมื่อวันที่               
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ห้อง CE ๑๑๒๐๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีอาจารย์ผู้คุมสอบคือ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต 
และนางสาวพัชรินทร์  สัจจญาติ ผู้ช่วยคุมสอบ ซึ่งมีมติให้ปรับตกการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ในรายวิชา
ดังกล่าว โดยไม่ให้คะแนนสอบกลางภาคเรียน นั้น 

   กองกิจการนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต จึงขอเสนอผลการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามที่
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เสนอให้นางสาวสุพัตรา  กล่อมดี ปรับตกการสอบกลางภาค (ไม่ให้คะแนนการสอบ

                                   มติ ที่ประชุม… 
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กลางภาค) รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to Grammatical Structure) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔    
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔        

 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
โทษทางวินัยนิสิต ของนางสาวสุพัตรา  กล่อมดี ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้นางสาวสุพัตรา  กล่อมดี  นิสิตชั้นปีที่ ๒ รหัส ๕๓๒๙๕๓๙๗ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ สอบตกในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to 
Grammatical Structure) ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน  
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๙ (๑๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่   
๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ เพ่ือวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่งมายังกองแผนงานเพ่ือสรุปผล และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

 กองแผนงาน จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน โดยสรุปการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง ๕ ด้าน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

                  ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา… 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลแผนปฏิบัติการ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔  

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ แผนปฏิบัติการและรายงานผลแผนปฏิบัติการ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 
และรายงานผลแผนปฏิบัติการ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๗ และรายงานผลแผนปฏิบัติการ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์           
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔    
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป นั้น 
 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จึงขอ เสนอหลักสูตรสถาปัตยกรรม         
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม     
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ  

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒… 
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ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาต่อไป นั้น 
 

  คณะแพทยศาสตร์  จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ       
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม     
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒      
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๔ มีมติให้จัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นั้น 
 
  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการ       
และสารสนเทศศาสตร์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตร
กายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าหลักสูตรใหม่และ
หลักสูตรปรับปรุง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
 

  คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ดังนี้ 
๑. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) เป็น กายภาพบ าบัดบัณฑิต  
๒. เปลี่ยนชื่อปริญญาจากวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) หรือ วท.บ.(กายภาพบ าบัด)     

เป็น กายภาพบ าบัดบัณฑิต หรือ กภ.บ. 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตเิปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) เป็น กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

                                          ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕... 
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๒. อนุมัติเปลี่ยนชื่อปริญญาจากวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) หรือ วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
เป็น กายภาพบ าบัดบัณฑิต หรือ กภ.บ. 

๓. มอบกองบริการการศึกษาตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๕๔      
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบให้คณบดีแต่ละคณะช่วย

ติดตามการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๕.๓.๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอประชาสัมพันธ์การขอความอนุเคราะห์หนังสือจากสถาบัน          

ในต่างประเทศและมูลนิธิหนังสือเพ่ือไทย (Book for Thailand Foundation) เพ่ือให้คณะ/
วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ิมเติม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๓.๑.๓ มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม 
ชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มอบมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการ ดังนี้ 

  ๕.๓.๑.๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในเรื่องหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบาย   
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
โดยมหาวิทยาลัยควรจะมีจุดเน้นในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑. การเกษตรอินทรีย์ 
 ๒. พลังงานทดแทน   
  ๓. Creative economy and Creative culture 
 ๔. ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพ่ือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในชุมชนได้ 
 

๕.   สุขภาวะประชาคมในมหาวิทยาลัยและที่ใกล้เคียง ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่แล้ว          
ก็ให้พ ัฒนาต่อไป 

 ๖.  การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ          
อาจให้มีการจูงใจ (Incentive) ให้อาจารย์สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ สร้างสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศ ติดตั้งโทรทัศน์รายการภาษาอังกฤษตามตึกต่าง ๆ มีห้องดูหนัง ห้อง Sound lab 
และสอนแบบ Informal ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งควรจัดท าเป็นแผน 

๗.   การสร้างห้องหรือธรรมสถานเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนิสิตได้ท ากิจกรรม  
ทั้งการสนทนาและฝึกปฏิบัติ 

 ๘.   สร้างงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่นักวิจัยที่โดดเด่น เช่น โซล่าเซลล์ชนิดใหม่ เพ่ือพัฒนาและยกระดับ

                    ๕. สุขภาวะประชาคม... 
 

 



 -๑๔- 

อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 ๙.   การพัฒนาหลักสูตรควรพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและต่อยอดเพ่ือให้ชุมชน

เข้มแข็ง เช่น ด้านการท่องเที่ยวและพลังงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเน้น Green economy 
วิศวกรรมต่อยอดต่าง เพ่ือให้บัณฑิตกลับมาพัฒนาบ้านเกิด 

 ๑๐. การสร้างผู้น าเพ่ือน าไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ 
 ๕.๓.๑.๓.๒ เสนอให้มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

กรณีที่นิสิตหรืออาจารย์ ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และในอนาคตควรจัดท าเป็นห้องเกียรติยศ (Hall of Frame) 
แสดงผลงานเพ่ือเป็นเกยีรติประวัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๕.๓.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยจัดสรรงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายได้ของแต่ละหน่วยงานตาม
งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยอดที่ใช้ไปจะถูกน ามาหักลบจาก
งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้รับการจัดสรรแล้วเสร็จ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าการของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของส านักงบประมาณ จะพิจารณาในวันเสาร์ที่ ๑ – ๒ กันยายน  ๒๕๕๕ 
และเมื่อส านักงบประมาณพิจารณาแล้วเสร็จ ก็จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา      
กรอบวงเงินต่อไป 

 

๕.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ ๘ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
กลุ่มวิจัยที่ควรมุ่งเน้น (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) และกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๕ มอบทุกคณะให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมเวทีวิจัยและศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะยา
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ อาจารย์ผู้สอน และการวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
   

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 

                        ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



 -๑๕- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


