
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๒๒ (๑๖/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  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 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)    
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (นางสาวจันทิมา  ชูรัศม)ี แทน      
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นายสุขชาตรี  ประสมสุข) แทน    

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง     กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน    
๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
๒.   นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๖ นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๘. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ไม่อนุมัติ ให้วันที่  ๑๒ – ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ              

หากส่วนราชการ/หน่วยงานใดอยู่ในเขตประสบอุทกภัยก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งในส่วนของ   
มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้อยู่ในเขตประสบอุทกภัย ดังนั้นจึงไมป่ระกาศวันหยุดในช่วงเวลาดังกล่าว  

๒. ช่วงปิดภาคเรียนมอบกองอาคารสถานที่และทุกคณะตรวจสอบดูแล ห้องน้ า อาคารเรียน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ หากพบสิ่งที่ช ารุดให้แจ้งกองอาคารสถานทีเ่พ่ือซ่อมบ ารุงก่อนเปิดภาคเรียน 

๓. ชมรมขี่ม้าจังหวัดพะเยาร่วมกับสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ด าเนินการจัดการแข่งขันขี่ม้ามาราธอนระดับภูมิภาค ภาคเหนือ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกีฬาให้เป็น                    
ที่แพร่หลายและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔  

๔. การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา มอบคณะนิติศาสตร์เป็น    
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

๕. โครงการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า
โครงสร้างการบริหารศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๖. การติดตั้งป้ายชื่อคณะต่าง ๆ มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษดูแล โดยให้ใช้ตัวอักษรแบบเดียวกัน
และให้ติดบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                                เร่ิมประชุม... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย”      
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕ เพ่ือแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุม
วิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าวารสารนเรศวรพะเยา ปี ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายในการจัดท าวารสาร
นเรศวรพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไปตลอดจนเป็นสื่อกลาง      
การแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการด าเนินงานของวารสาร   
นเรศวรพะเยา ปี ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 

๑. วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) ด าเนินการตีพิมพ์รูปเล่ม      
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๒. วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม) อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
จัดท าตีพิมพ์รูปเล่ม 

๓. วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม – ธันวาคม) บทความ จ านวน ๒ บทความ 
ด าเนินการตามขั้นตอนของวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว และบทความจ านวน ๖ บทความ           
อยู่ในระหว่างการรอผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                   ระเบียบวาระที ่๑.๒.๒... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การด าเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ติดตามการด าเนินโครงการวิจัย           
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดและได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ข้อสรุปว่านักวิจัยจะต้องด าเนินโครงการ    
ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม  ๒๕๕๕ หากไม่แล้วเสร็จจะถือว่าผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินคืนตามที่ระบุ        
ในสัญญาการขอรับทุน 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยติดตามการด าเนินโครงการวิจัยดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ.  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) แบบฟอร์มส าหรับรายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ. ระดับคณะและวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓    
เพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ. ของคณะและวิทยาลัย และเพ่ือคณะและวิทยาลัย 
สามารถน าผลการประเมินตนเองใช้ส าหรับพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปีต่อไป นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)   
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ. ระดับคณะและวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔... 
 

 



 -๖- 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง ขอแจ้งการจัดตั้งหน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดตั้งหน่วยพิจารณาจริยธรรม        
การวิจัยในมนุษย์ขึ้น เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบและแนวทางการจัดการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์               
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ เป็นมาตรฐาน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมาะสม                     
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยส่งแบบเสนอโครงการเพ่ือพิจารณารับรองจริยธรรม            
การวิจัยในมนุษย์ให้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ แต่คณะกรรมการที่รับผิดชอบ                
มีมติงดพิจารณาโครงการจากหน่วยงานภายนอก ที่ไม่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ร่วมวิจัย กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดตั้งหน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้นเพ่ือพิจารณาสนับสนุน
โครงการวิจัยดังกล่าว และอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานการจัดตั้งหน่วยพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

                      ระเบียบวาระที ่๑.๒.๖… 
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    ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการของบประมาณ และสอบราคาในการจัดท า 
บัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๓ รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ 

 

อยู่ระหว่างการสรุปผลให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยาและจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของนิสิต
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

   ๕.๑.๔ ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต 

 

   ๕.๑.๗ ขอปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ  
“พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๒ 

(๑๖/๒๕๕๔) ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 
   ๕.๑.๘ ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการ

โครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project 

Exhibition1st)” 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๕.๑.๑ การด าเนินโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๒ (๑๖/๒๕๕๔) 
 

          ๕.๑.๑๐ ขออนมุัติปิดหลักสูตร อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

                        ในคราวประชุมคร้ังที่… 
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    ๔.๒ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่จัดเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

   ๕.๒.๑ 

 
ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้บริหาร
ระดับผู้อ านวยการกอง/หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแนวคิด 
การประเมินผู้บริหารระดับผู้อ านวยการหรือในต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่าให้เหมาะสม 
 

   ๕.๒.๖ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและ
เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการปรับแก้
ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
   ๕.๒.๗ ขอเสนอ (ร่าง) คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการจัดท าคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

   ๕.๒.๘ ขออนุมัติหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และขออนุมัติเปิดสอน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๕.๒.๙ ขอหารือกรณีการก าหนดช่ือปริญญาวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
แจ้งเวียนให้คณะทราบ 

   ๕.๒.๑๒ ขออนุมัติคู่มือหมวดวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
   ครั้งที่ ๒๑ (๑๕/๒๕๕๔) เม่ือวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๑ (๑๕/๒๕๕๔) 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
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  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒๑           
(๑๕/๒๕๕๔) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุน
สวัสดิภาพนิสิต 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย        
หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต และร่างกายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยและความเจ็บป่วยทางกาย ตลอดระยะเวลาที่นิสิต
ด ารงสภาพนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา และเพ่ือจัดสวัสดิการอ่ืน  ๆแก่นิสิต โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือ
นิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
และเรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ต่อไป  
 
มติ กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา                                               
  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                                มติ ที่ประชมุ… 
  



 -๑๐- 

  ตามที่ กองกิจการนิสิต ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และได้ส ารวจคณะที่มีความต้องการ
รับนักเรียนดังกล่าว โดยมี ๗ คณะวิชา รวมจ านวนรับนิสิตทั้งสิ้น ๑๙๖ คน นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา    
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองกิจการนิสิตตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการสนับสนุนนักเรียน         
ผู้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าหนังสือเวียนไปยังคณะเพื่อให้คณะก าหนดคุณสมบัติของ
นิสิตที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔       
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ      
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป   

                  ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา… 
  



 -๑๑- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔             
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย       
ทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร     
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔             
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึ งขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

                          คณะเกษตรศาสตร์ … 
  



 -๑๒- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔                      
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔                      
เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง รายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนให้บริการหลักสูตรอ่ืน  
สรุปเรื่อง 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๔… 
  



 -๑๓- 

  อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๐/ว๐๖๔๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๔ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอน
ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอ้างถึงนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งก าหนดให้รายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่อยู่ในคณะใด ให้วิชานั้นเป็นรายวิชาของสาขาและคณะนั้น ๆ ที่เป็น
เจ้าของรหัสวิชา และจัดการเรียนการสอน โดยคณะศิลปศาสตร์มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะ จ านวน ๓ รายวิชา
คือ ๑. จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสาร ๒. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศศาสตร์ และ ๓. ภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ นั้น  

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาว่า ๓ รายวิชาดังกล่าวว่าควรอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสาขาวิชาใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ประสานกับ       
คณะศิลปศาสตร์ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร ก่อนจัดท าหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร 
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นั้น 
     

  วิทยาลัยการจัดการ ได้จัดท าการศึกษาความต้องการของผู้ต้องการเข้าศึกษาเพ่ือพัฒนาคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับการได้รับการร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ในการให้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตรส าหรับการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ ดังนั้น วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 
 
 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. ยกเลิกการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
๒. เห็นชอบให้วิทยาลัยการจัดการเปิดสอนหลักสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน           

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

                                 ๑. หลักสูตร… 
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๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๑.๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

  ๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะนิติศาสตร์ได้มีการประชุมหารือกับศาลจังหวัดพะเยา โดย นางกาญจนา  สิงห์ไฝแก้ว         
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านกฎหมาย        
ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ และประชุมหารือกับส านักงานอัยการจังหวัดพะเยา 
โดย นายศราวุธ  นากะพันธ์ อัยการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๔ ณ ส านักงานอัยการ
จังหวัดพะเยา โดยในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีข้อตกลงที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การพัฒนา         
ความร่วมมือระหว่างกันทางด้านกฎหมายและการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต บุคลากร
และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา   
กับตัวแทนศาลจังหวัดพะเยา และตัวแทนส านักงานอัยการจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ   
การประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับตัวแทนศาล

จังหวัดพะเยา และตัวแทนส านักงานอัยการจังหวัดพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย              
      เชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่           
๖ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีกรอบระยะเวลาร่วมมือ ๓ ปี และมีผู้แทนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมด้วย
อธิการบดีได้ลงนามบันทึกข้อตกลง นั้น  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

                          กองบริหารงานวิจยั... 
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๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่
จังหวัดพะเยา ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา      
  และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมป์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมป์ เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงบูรณาการ พัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การพัฒนาครูอาจารย์และทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนา
ทักษะอาชีพของนักเรียนในรูปแบบมัธยมปฏิบัติการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมป์ 
๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ หลักการในการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ    

ตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๔)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๑.๓ รายงานความก้าวหน้าการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ

จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 

 
                   ๕.๒.๓ รองอธกิารบด…ี 
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๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๕.๒.๓.๑ รายงานความก้าวหน้าจรรยาบรรณการใช้สัตว์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ                 

การประชุม 
๕.๒.๓.๒ ก าหนดการจัดท า SAR ประเมินผู้บริหาร ซึ่งจะท าการประเมิน ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕.๒.๔ หัวหน้างานฝึกอบรมศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๔.๑  ก าหนดการจัดโครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น   

  ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ รุ่นที่ ๑ (Kids Com Summer Camp ๑ St) ในวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม  
๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕.๒.๔.๒ ก าหนดการจัดโครงการค่ายพัฒนาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น    
  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๑ (Young Com Summer Camp ๑St) ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม  

๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

๕.๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) รายงานผลการด าเนินโครงการ “ดนตรีรวมน้ าใจช่วยผู้ประสบภัย       
น้ าท่วม” ร่วมกับสโมสรโรตารี่  ข้อมูล วันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ มียอดบริจาคเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น      
จ านวน ๑๔๘,๙๕๕.๗๕ บาท หากท่านใดประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่             
๘๙๑-๒๒๔๐๒๐-๗ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
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