
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา                            ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           กรรมการ 
    (นายแพทย์วิชยั  เทียนถาวร) 
๓.    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา                กรรมการ 
    (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.    รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ                     กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                           กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                 กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สรุะพล  ภานไุพศาล) 
๗.    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ               กรรมการ 
    (ดร.วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก) แทน 
๘.    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
๙.    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
    (ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ไมตรี  สทุธจิตต์) 
๑๐.   คณบดีคณะนิตศิาสตร์                  กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ) แทน 
๑๑.   คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๒.   คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
        (นายปัญญา  ยงยิ่ง) แทน       

 
๑๓.  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์... 
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๑๓.  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.นวุตัร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๔.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๕.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
        (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๖.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เทอดศกัดิ ์ โกไศยกานนท์) 
๑๗.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
        (นายธน ูกงัวานใจ) แทน 
๑๘.  คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
        (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๙.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
        (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
 ๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
        (ดร.ตอ่พงศ์  กรีธาชาต)ิ แทน 
 ๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สนุทรวิภาต) แทน 
 ๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
 ๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
        (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
 ๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
        (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น) 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากตดิราชการ)     
๑. ประธานสภาพนกังาน   กรรมการ 
       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากลุ)       
     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ดร.เนต ิ เงินแพทย์      อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.    นางสาวหทัยา  หมัน่งาน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๓.    นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๔.    นางสาวรัตนา  จมุปา                                    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป      

 เร่ิมประชมุ... 
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เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
   ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
  ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาทราบ ดงันี ้
 

  ๑.๑.  ก าหนดการทอดกฐินสามัคคีประจ าปี ๒๕๕๓ เพ่ือสมทบทุนพัฒนาวัดแม่กาหลวง       
วนัพฤหสับดีท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วดัแมก่าหลวง ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

 

  ๑.๒ ผู้ จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ ก าหนดเข้าเย่ียมชมสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยพะเยา         
เพ่ือเปิดศนูย์หนงัสือจฬุาฯ ในวนัศกุร์ท่ี ๑๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 

 

  ๑.๓.  การออกแบบตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัพะเยา ใช้สญัลกัษณ์ สตัภณัฑ์  
 

   ๑.๔.  การจัดท า website ของมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ท่ี                       
๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  

 

  ๑.๕.  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัพะเยา ก าหนดให้มีการฝึกอบรม ทัง้พนกังาน
สายวิชาการ และพนักงานสายบริการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบตังิานหลงัการฝึกอบรมตอ่ไป 
    
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เร่ือง รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานท่ี ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล           
คา่ไฟฟ้าและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 

 
 
 
 

กองอาคารสถานที่… 
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กองอาคารสถานท่ี จงึขอรายงานคา่ไฟฟ้าและข้อมลูการใช้ไฟฟ้า ดงันี ้
๑. สถิตกิารใช้พลงังานไฟฟ้า ตัง้แต ่๑ มกราคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ จ านวนหน่วยท่ีใช้ 

๕,๒๙๖,๑๖๐ และสถิติค่าไฟฟ้า คิดเป็นจ านวนเงิน ๑๘,๘๓๕,๗๑๙.๑๒ บาท                  
๒. ยอดคา่ไฟฟ้าสะสม ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๒  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     
ไปยงัแพทยสภาเพ่ือพิจารณารับรอง ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ได้ไปตรวจประเมิน และเสนอผลการประเมินมายงัแพทยสภาแล้วนัน้ 

 

คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชมุครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายละเอียดการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดด าเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต (๑๔ ข้อ) ของแพทยสภา แต่เน่ืองจากเป็นการเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต
ครัง้แรกของมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ในข้อ ๗ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 

ดังนั น้  คณะแพทยศาสตร์  จึ งไ ด้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการแพทยสภา                    
และจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยา ให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
                                                                           

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา       
                                   ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓    
เม่ือวนัองัคารท่ี ๒๖ ตลุาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 

ฝ่ายเลขานกุาร… 
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  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 

มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                   
ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ แล้วมีมตใิห้การรับรองรายงานการประชมุโดยไมมี่การแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา       
                                   นัดพิเศษ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิ เศษ             
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 
 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา นดัพิเศษ
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไข     
หน้าท่ี ๒ โดยขอเพิ่มรายนามคณะกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม  

๑. ประธานสภาพนกังาน      กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  อมรากลุ)              

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เร่ือง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเร่ือง   
  ตามท่ี ส่วนงานวิชาการ ได้จดัท าบนัทึกขออนมุตัิมหาวิทยาลยั แบง่หน่วยงานภายในของส่วนงาน เพ่ือ
ความเรียบร้อยในการบริหารงานภายใน นัน้ 
 

  กองการเจ้าหน้าท่ี จงึได้พิจารณาด าเนินการยกร่างการแบง่หนว่ยงานภายใน โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้
 ๑.  ส านกังานคณะ/วิทยาลยั 

 ๑.๑ งานธุรการ 
 ๑.๒ งานการเงินและพสัด ุ
 ๑.๓ งานนโยบายและแผน 

 ๑.๔ งานบริการการศกึษา                                      

  ส าหรับคณะ… 
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 ส าหรับคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุภาพ ให้มีงานปฏิบตัิการเพิ่มอีก ๑ งาน 
๒. การก าหนดสาขาวิชาภายในคณะ ให้ก าหนดสาขาวิชาตามหลกัสตูรท่ีคณะได้เปิดท าการสอน 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบการยกร่างการแบง่หน่วยงานภายใน คณะ/ วิทยาลยั ตามเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
                              ในการด าเนินงานการฝึกปฏิบัตกิารบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัตกิารเภสัชกรรม 
                           โรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน                                  
สรุปเร่ือง 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการฝึกปฏิบตัิการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบตัิการเภสัชกรรม
โรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสขุในชมุชนรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยมอบให้คณะเภสัชศาสตร์แก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานการฝึกปฏิบตัิการบริบาล
เภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชนให้
ถกูต้องตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเองของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา                                      
สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ขอความอนเุคราะห์ คณะ/วิทยาลยั/
กอง/ศนูย์ ภายในมหาวิทยาลยัพะเยา กรอกข้อมลูการประเมินตนเอง ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๓ (รอบ ๓ เดือน) นัน้ 
 

  ในการนี ้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองของ     
คณะ/วิทยาลยั/กอง/ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (รอบ ๓ เดือน) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ              

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา… 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายงานผลการประเมินตนเองของ คณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ ภายในมหาวิทยาลยัพะเยาตอ่ไป 
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี ้

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ น ารายงานผลการประเมินตนเองไปวิเคราะห์ข้อมูล           
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ (DRAEQA)เตรียมสรุปเสนอ สภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เร่ือง โครงการ “ จัดท าระบบฐานข้อมูลการศึกษาระบบอุดมศึกษาอย่างครบวงจร ” 
สรุปเร่ือง 
   ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดท าโครงการ “จัดท าระบบฐานข้อมูลการศึกษาระบบ
อดุมศกึษาอย่างครบวงจร” โดยมีเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจเลือกเข้าศกึษาในระดบัอดุมศกึษา
ให้แก่ผู้ บริโภค และเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้แก่สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสถาบันของตนในด้านต่างๆ       
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 

  กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา (DRAEQA) จงึขอน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ “จดัท าระบบฐานข้อมลูการศกึษาระบบอดุมศกึษาอย่างครบ
วงจร” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
การเข้าร่วมโครงการ “ จดัท าระบบฐานข้อมลูการศกึษาระบบอดุมศกึษาอยา่งครบวงจร ” ตอ่ไป 

 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ รับทราบและมอบให้ทกุหน่วยงานศกึษา ติดตาม และเตรียมการ
ส าหรับการเข้าร่วมโครงการในโอกาสตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เร่ือง ขออนุมัตเิปล่ียนช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                                          
สรุปเร่ือง  
   ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยาได้เปิดหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นหลกัสตูรเดมิจากมหาวิทยาลยันเรศวร และได้รับนิสิตเข้ามาศกึษารุ่นแรกในปีการศกึษา ๒๕๕๓  
                        

 แตเ่น่ืองจาก... 



 -๘- 

 

แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ระบุคุณสมบัติของ            
ผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีคณุวฒุิตามท่ีพระราชบญัญตัิฯ ก าหนดไว้นัน้ 

 

  ในการนี ้เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถส าเร็จการศึกษา      
ท่ีสอดคล้องกับคุณสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตามพระราชบญัญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขออนุมตัิเปล่ียนช่ือหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนมุตัเิปล่ียนช่ือหลกัสตูรตอ่ไป 

 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ เปล่ียนช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๓ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เร่ือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๔                                    
สรุปเร่ือง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครัง้ท่ี  ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันอังคารท่ี             
๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ ท่ีประชมุได้มีมตใิห้กองบริการการศกึษาปรับแก้ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 

 

  กองบริการการศกึษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอ่ไป 

 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบกองบริการการศึกษาแก้ไข (ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗… 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เร่ือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเร่ือง 

 ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั ง้ ท่ี  ๗/๒๕๕๓ เ ม่ือวันศุกร์ ท่ี                  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้มีมติให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยพะเยา     
วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 

 

 กองบริการการศกึษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบกองบริการการศึกษาแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เร่ือง ขออนุมัติแต่งตัง้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษ 
สรุปเร่ือง 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขออนุมัติแต่งตัง้ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     
โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 
ตามอนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาท่ี ๓๐๖/๒๕๕๓ เร่ืองแต่งตัง้ผู้ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน               
ของมหาวิทยาลยัพะเยา โดยท่ีมหาวิทยาลยัได้แต่งตัง้ผู้ รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตัง้แต่
วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ จึงให้แตง่ตัง้ ดร.กรีฑา  แก้วคง ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตัง้แต่วนัท่ี    
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
การขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตอ่ไป 

 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้คณบดีจัดระบบการบริหารงานภายในคณะตามความ
เหมาะสมได้ โดยค าสัง่แตง่ตัง้รองคณบดี 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙… 
 

 

 



 -๑๐- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เร่ือง ขออนุมัตย้ิายสาขาวิชา ของนายตรีสินธ์ุ  โพธารส 
สรุปเร่ือง 

  ด้วยนายตรีสินธุ์  โพธารส ต าแหนง่ อาจารย์ สงักดัคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
สาขาวิชาการประมง ซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ประมงและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร               
มีความประสงค์ขอย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือให้ตรงตามสาขาวิชาท่ีถนัด     
อีกทัง้ขณะนีส้าขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดการเรียนการสอนเต็มหลักสูตร ๔ ปี จึงมีความต้องการอาจารย์    
ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านผลิตภณัฑ์ประมงและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 

 

 เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของอาจารย์มีภาระงานเหมาะสมตามคณุวุฒิท่ีได้รับ และเพ่ือให้การเรียน
การสอนของส านกัวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายตรีสินธุ์   โพธารส   
จงึขออนมุตัย้ิายสาขาวิชาจากสาขาวิชาการประมง ไปเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร ตัง้แต่
ภาคปลายปีการศกึษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
การขออนมุตัย้ิายสาขาวิชา ของนายตรีสินธุ์  โพธารส ตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ถอนวาระการประชุม และให้น าเสนอคณะกรรมการ         
บริหารงานบคุคลมหาวิทยาลยัพะเยาพิจารณาตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ  
 

๕.๑.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้
   ๕.๑.๑.๑ รายงานสถิตจิ านวนนิสิตรับเข้าศกึษา ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๓ สถิตจิ านวนนิสิต

ท่ีลาออกจากมหาวิทยาลัย จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนจ านวนหนังสือในห้องสมุด           
และรายงานสรุปคา่ใช้จ่ายการจ้างอาจารย์พิเศษและคา่สอนเกิน ปีการศกึษา ๒๕๕๐-๒๕๕๓  

 ๕.๑.๑.๒ โครงการฝึกอบรมการเขียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
   ระดบัอุดมศึกษา ( มคอ.๒ ) วันพุธท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.     
                                    ณ ห้องภกูามยาว  ๓  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัพะเยา   
 ๕.๑.๑.๓ ก าหนดการผู้บริหารสถานศกึษาเย่ียมชมมหาวิทยาลยัพะเยา วนัจนัทร์ท่ี ๑๓ ธนัวาคม  ๒๕๕๓   
 
 

๕.๑.๒… 

 
 



 -๑๑- 

๕.๑.๒  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้ 
 ๕.๑.๒.๑  กองกิจการนิสิตได้จดับริการด้านการแนะแนว และการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทัง้ด้านวิชาการ      
       และทกัษะการใช้ชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่นิสิต  
                             ตลอดจนช่วยสนบัสนนุการพฒันานิสิตให้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์             
 ๕.๑.๒.๒ การเตรียมสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมตา่งๆ ของสโมสรนิสิตของคณะนัน้ กรณีไม่สามารถ    
                หาสถานท่ีจดักิจกรรมให้นิสิตได้ ขอให้แจ้งประสานงานไปยงักองกิจการนิสิตตอ่ไป 
                  

๕.๑.๓  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอความร่วมมือทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้นิสิตร่วมกันลงนาม            
  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

 

๕.๑.๔  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบดงันี ้ 
 ๕.๑.๔.๑     การเสียภาษีของนักวิจัย กองคลังจะด าเนินการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ๑ เปอร์เซ็นต์                
                  ของค่าตอบแทนนกัวิจยั   
 ๕.๑.๔.๒  ก าหนดการประชุม เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนแม่บทโครงการ                             
                                      การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน า้กว๊านพะเยาตามพระราชด าริ วนัพฤหัสบดีท่ี    
                            ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ                                                 
 ๕.๑.๔.๓  ก าหนดการสมัมนา เร่ือง โครงการประชาสมัพนัธ์ทนุวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน  (สวทช.) 
   วนัพฤหสับดีท่ี ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุบวร  รัตนประสิทธ์ิ 
 ๕.๑.๔.๔   ก าหนดการสมัมนา เร่ือง การศึกษาส ารวจภาวะต้นทุนศกัยภาพ และทิศทางการพฒันา  
                                          จงัหวดัพะเยา ร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั ( สกว. ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓              
                                       วนัจนัทร์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตัง้แตเ่วลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาหม่ืนปี ริมกว๊านพะเยา        
                                       อ าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา                                                                                       
 ๕.๑.๔.๕   ก าหนดการต้อนรับผู้อ านวยการส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั (สกว.) วนัองัคารท่ี                     
   ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกลา่วขอบคณุ...  
 



 -๑๒- 

ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


