
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) 

วันอังคารที ่๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน   
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวประนอม  อิ่มเอม) แทน  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์)  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)   
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 

  ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ)์  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล)  
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ดร.สุขชาตรี  ประสมสุข) แทน   

๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๖. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๗. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๘. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นางสาวเกวรินทร์  จันทร์ค า (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๕. นายจักรพงค ์ มาลีพัตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 

                                เร่ิมประชุม... 
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เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมไดพิ้จารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. สรุปจ านวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เป้ารับนิสิต จ านวน ๖,๓๐๐ คน ยืนยันสิทธิ์ จ านวน ๔,๗๒๐ คน    
๒. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admission) 

ประจ าปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยา  จะสอบสัมภาษณ์ พนักงานสายวิชาการ และพนักงาน สายบริการ  ในวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  

๔. การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ขอให้คณะ/วิทยาลัย ท าการจัดซื้อ – จัดจ้าง ครุภัณฑ์
ต่างๆ ภายในคณะกับบริษัทที่มหาวิทยาลัยท าสัญญาร่วมกัน  

๕. อธิการบดีจะลงพื้นที่ ส ารวจห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องน้ า โรงอาหาร และรถโดยสาร
รวมทั้งระบบการจราจร  

๖. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ ์ กรีธาชาติ รับผิดชอบดูแล เรื่อง ระบบบ าบัดน้ าเสีย และขยะมูลฝอย 
๗. มอบกองบริการการศึกษาสรุปข้อมูลการ Drop out นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที ่๑ 
๘. ขอให้ทุกคณะประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของสกอ . และสมศ. ทุกตัวบ่งชี้ หากตัวบ่งชี้ใด       

ที่ไม่มีข้อมูลในการประเมิน ให้ใช้การประเมินโดยใชต้ัวบ่งชีใ้นลักษณะแบบเทียบเคียง 
๙. ก าหนดเลี้ยงส่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ น.           
  ณ โรงแรมเอ้ืองค า  

                                                
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยแ ละประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงาน (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง           
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย สามารถน าไปใชเ้ป็นข้อมูลหรือเป็นแบบอย่างในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานกุาร จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC 
สรุปเรื่อง 
  จังหวัดพะเยา ได้จัดส่งโครงการ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ABC ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็ น    
การเชื่อมโยงบูรณาการกับแนวทางการส่งเสริมชุมชนแห่งความเกื้อกูล การด าเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ การจัดท าบัญชีครัวเรือน ระบบข้อมูลชุมชน และการจัดท า    
แผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการแท้ จริงของประชาชน เพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงจุดและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง สรุปการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุปการ เข้าร่วมการ ประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒน า
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์สิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน  
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองบริหาร 
    งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๔ - เมษายน ๒๕๕๕ โดยมียอดค่าใช้จ่ายเป็นเงิน จ านวน ๓,๒๖๗,๓๖๖.๙๕ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 

                     ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
จัดท าบัตรประจ าตัวพนกังานสายแบบคล้องคอให้กับ 
พนักงานสนับสนุน 

 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยูร่ะหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการตรวจสอบ 
ข้อมูลโรงเรียนทางภาคเหนือ 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔ (๑๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๕.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 
ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องและจะรายงานผลการด าเนินการต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
         ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 

การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการประสานกับ 
หน่วยนิติการในการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐาน 

ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
  

 
 
                ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๑... 
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- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๗ ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอน 

เข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ในการประชุมคณะอนุกรรมการเทียบโอน 
 
 

        ๔.๑๓ ขอหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

       ๔.๑๔ ผลการประชุมคณะท างานวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างานวารสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยาในการพิจารณาทบทวนนโยบายให้สอดคล้อง 
กับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของศูนย์ TCI 
 
 

        ๔.๑๗ โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง 
 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒ (๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๓ ขอเสนอการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการปรับแก้ไขตารางเปรียบเทียบ 
การประเมินการประกนัคุณภาพ (สกอ.) วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

        ๕.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

กองกิจการนิสิตเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด 
ปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

๑. กองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
แล้วส่งมอบให้กองบริการการศึกษาบรรจุในคู่มือนิสิต ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
    ในการจัดท าคู่มือนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 

                ๕.๑.๑.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
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        ๕.๑.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง สวัสดิการ 
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการเสนออธิการบดีลงนาม 
 

        ๕.๑.๓ การน าข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบล่าช้า กรณี 
นายกฤษดา  ขันกสิกรรม อาจารย์ประจ าวิชา 
Operating Systems และกรณีนิสิตผู้เข้าสอบ 
แต่งกายผิดระเบียบ และใช้วาจาไม่สุภาพ 
 

อยู่ระหว่างการนัดประชุมหารือร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร กรณีนายกฤษดา  ขันกสิกรรม อาจารย์ประจ าวิชา 
Operating Systems และกรณีนิสิตผู้เข้าสอบแต่งกายผิดระเบียบ 
และใช้วาจาไม่สุภาพ 
 

         ๕.๑.๔ ขออนุมัติส่งผลการเรียนล่าช้า กรณี นายมณินทร  
รักษ์บ ารุง อาจารย์ประจ ารายวิชา ๔๒๔๔๑๒ 
หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกและ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 

คณะวิทยาศาสตร์จัดท าหนงัสือตักเตือน 
นายมณินทร  รักษ์บ ารุง เรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๗ ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงรายในการขออนุมัติ 
ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

        ๕.๑.๘ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (MOU) ของกลุ่มสถาบันศิลปะ 
๓ สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ด าเนินการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
(MOU)ของกลุ่มสถาบันศิลปะ ๓ สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

       ๕.๑.๙ จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการประกาศรับสมัครการสอบ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ไ ด้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๓           
(๗/๒๕๕๔) เมื่อพุธที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔ แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
      

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖ (๒๐/๒๕๕๔)       
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายได้
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ โดยคณะศิลปศาสตร์ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและด าเนินการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบแล้ว นั้น  

   คณะศิลปศาสตร ์จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 
๒๕๕๕  จ านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ สนับสนุนทั้งสิ้น ๑๘๓ ,๗๔๐ บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ 
สนับสนุนทั้งสิ้น ๑๘๓,๗๔๐ บาท ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ 
โครงการ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าสัญญา ทุนวิจัย  และระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายไดข้องคณะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง ความก้าวหน้าวารสารนเรศวรพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตมิอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการพิจารณา
ประเด็นชื่อของวารสารและบรรณาธิการที่จะด าเนินการต่อไป ในปี ๒๕๕๕ ในกลุ่มสาขาวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าวารสาร
นเรศวรพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลาง   
การแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นั้น 

                     กองบริหารงานวิจัย... 
 

 



 -๙- 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้า
วารสารนเรศวรพะเยา ปี ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาดังนี้  

  ๑. การแยกวารสารออกเป็น ๒ กลุ่มสาขา 
 ๑.๑ วารสารนเรศวรพะเยา (วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ) บรรณาธิการวารสารคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
 ๑.๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เริ่มจัดท าใหม่ในปี ๒๕๕๕) 

บรรณาธิการวารสารคือ รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
  ๒.   ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารทั้ง ๒ กลุ่มสาขา (เอกสารแนบที่ ๑) 
   ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์สารสารนเรศวรพะเยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ านวน ๓ ฉบับ) เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ านวน 
๓ ฉบับ) เป็นจ านวนเงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.  เกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารแนบที่ ๒) 
  ๔. รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา (เอกสารแนบที่ ๓) 
  ๕. รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบที่ ๔) 
  ๖.  รายละเอียดบทความจากงานพะเยาวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 

   ๖.๑ วารสารนเรศวรพะเยา มีทั้งหมด ๔๒ บทความ (เอกสารแนบที่ ๕) 
     -  บทความที่รอการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ  ๑๗ บทความ 
     -  บทความที่รอผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๕ บทความ 
   ๖.๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ มีทั้งหมด ๑๒ บทความ (เอกสารแนบที่ ๖) 
     - บทความที่รอการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ  ๑๒  บทความ  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ความก้าวหน้าวารสารนเรศวรพะเยา ปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. การแยกวารสารออกเป็น ๒ กลุ่มสาขา 
 ๑.๑ วารสารนเรศวรพะเยา (วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) บรรณาธิการวารสารคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
 ๑.๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เริ่มจัดท าใหม่ในปี 

๒๕๕๕) บรรณาธิการวารสารคือ รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
  ๒.   ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารทั้ง ๒ กลุ่มสาขา (เอกสารแนบที่ ๑) 
   ๒.๑ ค่าใช้จา่ยในการตีพิมพ์สารสารนเรศวรพะเยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ านวน ๓ ฉบับ) เป็นจ านวน
เงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (จ านวน 
๓ ฉบับ) เป็นจ านวนเงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.  เกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารแนบที่ ๒) 
  ๔. รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา (เอกสารแนบที่ ๓) 
  ๕. รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบที่ ๔) 

                            ๖. รายละเอียด... 
 

 



 -๑๐- 

  ๖.  รายละเอียดบทความจากงานพะเยาวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 
   ๖.๑ วารสารนเรศวรพะเยา มีทั้งหมด ๔๒ บทความ (เอกสารแนบที่ ๕) 
     -  บทความที่รอการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ  ๑๗ บทความ 
     -  บทความที่รอผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๕ บทความ 
   ๖.๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ มีทั้งหมด ๑๒ บทความ (เอกสารแนบที่ ๖) 
     - บทความที่รอการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ  ๑๒  บทความ  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบการแยกวารสารออกเป็น ๒ กลุ่มสาขา ดังนี ้

 ๑.๑ วารสารนเรศวรพะเยา (วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์ 
  สุขภาพ) บรรณาธิการวารสารคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต ์

 ๑.๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เริ่มจัดท าใหม่ในปี ๒๕๕๕)  
  บรรณาธิการวารสารคือ รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้อง 
  กับเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารนเรศวรพะเยา  (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ     
 ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ) และ(ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการ 
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)   
มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข โดยสามารถ    
รองรับนโยบาย หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN COMMUNITY ในปี ค.ศ. 
๒๐๑๕ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก นั้น 

   ส านักงานอธิการบดี จึงขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการเตรียมความพร้อมของการเป็น ASEAN 
COMMUNITY ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวส าหรับรองรับการเปิด
เสรีการค้าบริการอาเซียน 

๒. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวแก่บุคคลที่สนใจ 
๓. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดท า  รวมทั้งการให้ค าปรึกษาการวิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรม  

การท่องเที่ยวรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน 
๔. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายประเมินมาตรฐานบุคลากรการท่องเที่ยว (Tourism 

Professional Certification Network : TPCN) ในส่วนของภาคเหนือ 
๕. เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมในอาเซียน 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 
              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



 -๑๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยอยู่
ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  

๒. มอบคณบดคีณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันที่จัดตั้งข้ึนตามเจตนารมณ์มุ่งผลิตบัณฑิต
และงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน          
ให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ตลอดจนเล็งเหน็ความส าคัญทางการแพทย์แผนไทย แพทย์ล้านนา ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ มาสู่ลูกหลานในยุคปัจจุบันที่เห็นควรจะต้องได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม        
ให้คงอยู่และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในจังหวัดพะเยา ในภาคเหนือ และประเทศต่อไป 
  คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติดังนี้ 

๑. โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
๒. ด าเนินโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) เพ่ืออบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ที่

เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) ซึ่งใช้งบประมาณ
ในการด าเนินโครงการจากรายรับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

๑. โครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
๒. ด าเนินโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) เพ่ืออบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ซึ่งผู้ที่

เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) ซึ่งใช้งบประมาณ
ในการด าเนินโครงการจากรายรับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. อนุมัตโิครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
๒. อนุมัติให้ด าเนินโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) เพ่ืออบรมผู้ช่วยแพทย์    

แผนไทย ซึ่งผู้ทีเ่ข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 
โดยใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการจากรายรับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวน
เงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 
 

                       ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 

 



 -๑๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขอหารือการอนุมัติผู้ช่วยสอนรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่  
  ๑/๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๓-๐-๖) ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชาและคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที ่
๑/๒๕๕๕ ซึ่งมีจ านวนนิสิตที่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว มีจ านวนประมาณ ๖,๐๐๐ ราย เพ่ือบรรเทาปัญหา 
ด้านการจัดการเรื่องห้องเรียนและจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่ขาดแคลน คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดหมู่เรียนในรายวิชา
ดังกล่าวเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒๕ หมู่เรียน โดยมีจ านวนนิสิตหมู่เรียนละประมาณ ๒๔๐ ราย นั้น 
    

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอหารือการอนุมัติผู้ช่วยสอนรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที ่
๑/๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. นิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ช่วยสอน โดยท าหน้าที่ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนิสิต 
และดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียน หมู่เรียนละ ๒ ราย 

๒. ค่าตอบแทนของผู้ช่วยสอน จ านวนชั่วโมงละ ๒๕ บาท * ๔๕ ชั่วโมง * ๒๕ หมู่เรียน * ๒ ราย 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๖,๒๕๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   
ผู้ช่วยสอนรายวิชา ๐๐๑๑๑๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. นิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ช่วยสอน โดยท าหน้าที่ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของ
นิสิต และดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเรียน หมู่เรียนละ ๒ ราย 

๒. ค่าตอบแทนของผู้ช่วยสอน จ านวนชั่วโมงละ ๒๕ บาท * ๔๕ ชั่วโมง * ๒๕ หมู่เรียน * ๒ ราย 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๖,๒๕๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

มต ิ คณะศิลปศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรือ่ง  ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายและกรอบเวลาและข้ันตอนการด าเนินงาน (DIMAR)  
  ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับระบบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับการประเมินในปี ๒๕๕๗  

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายและกรอบเวลา 
และข้ันตอนการด าเนินงาน (DIMAR) ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบค่า เป้าหมายและกรอบเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน (DIMAR) ในการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ต่อไป 

                               มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๓- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบค่า เป้าหมาย  กรอบเวลา  และข้ันตอนการด า เนินงาน 
(DIMAR) ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  การสรุปผล KM workshop : QA2KM ตามเกณฑ์ สกอ. เพื่อจัดท า good practices  
  ในแต่ละตัวบ่งชี ้
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ KM workshop : QA2KM  ตามเกณฑ์ 
สกอ. เพ่ือจัดท า good practices ในแต่ละตัวบ่งชี ้เพ่ือให้เกิดเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถาบันการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
เมืองพะเยา นั้น   

  กองบริหา รงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาการสรุปผล KM workshop : QA2KM  ตามเกณฑ์ สกอ. เพ่ือจัดท า good practices 
ในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ทบทวน good practices และประยุกต์ใช้ในการท างานและรบัการประเมิน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้าน QA ของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าสรุปการแบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะในทุกตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการประเมิน IQA    
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าปฏิทินเตรียมจัดอบรมการเป็นผู้ประเมิน 
(ASSESSORS) รอบ ๒ หลังจากท่ีได้คณะที่เป็น good practices ในการเขียน SAR เรียบร้อยแล้ว 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
การสรุปผล KM workshop : QA2KM  ตามเกณฑ์ สกอ. เพ่ือจัดท า good practices ในแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ทบทวน good practices และประยุกต์ใช้ในการท างานและรับการ
ประเมินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้าน QA ของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าสรุปการแบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะในทุกตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการประเมิน IQA     
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าปฏิทินเตรียมจัดอบรมการเป็นผู้ประเมิน 
(ASSESSORS) รอบ ๒ หลังจากท่ีได้คณะที่เป็น good practices ในการเขียน SAR เรียบร้อยแล้ว 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย ทบทวน good practices และประยุกต์ใช้ในการท างานและรับการประเมิน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้าน QA ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าสรุปการแบ่งบทบาทหน้าที่การท างาน

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะในทุกตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการประเมิน IQA     
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

               ๓. มอบกองบริหารงานวิจัย... 
 

 



 -๑๔- 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าปฏิทินเตรียมจัดอบรมการเป็นผู้ประเมิน 
(ASSESSORS) รอบ ๒ หลังจากท่ีได้คณะที่เป็น good practices ในการเขียน SAR เรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๙ เดือน 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๙ เดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) และได้จัดท ารายงานผล         
การด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๙ เดือน โดยมอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนางาน ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๙ เดือน โดยมอบคณะ /วิทยาลัย ศึกษาข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนางานของตนเองให้ดยีิ่งขึน้ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบคณะ/วิทยาลัย ศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย เสนอรายชื่อ
กรรมการประเมิน และก าหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕  
นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี ้

๑. เห็นชอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะ/วิทยาลัยเสนอ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังมิได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี ้

๑. เห็นชอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะ/วิทยาลัยเสนอ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังมิได้ด าเนินการให้เร่งด าเนินการ 

 
 

                         มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๕- 

มติ  ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. เห็นชอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามที่คณะ/วิทยาลัยเสนอ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ที่ยังมิได้ด าเนินการให้เร่งรัดด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง การจัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารการวิจัย ครั้งที่ ๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ไดจ้ัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารการวิจัย ครั้งที่ ๓ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารการวิจัย นักวิจัยรุ่นพี่ และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับทุนวิจัยหรือขอรับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย ได้รับทราบแนวทาง ข้อเสนอแนะ และเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน 
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชมุ ๑     
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารการวิจัย ครั้งที่ ๓ ดังนี ้

๑. ให้คณะกรรมการทุกท่านได้เสนอแนะวิธีการพัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าและนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมเติม 
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการส าหรับ

ปีงบประมาณ (แผ่นดิน) ๒๕๕๗ ให้มากขึ้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
สรุปการจัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารการวิจัย ครั้งที่ ๓ ดังนี ้

๑. ให้คณะกรรมการทุกท่านได้เสนอแนะวิธีการพัฒนานักวิจัยรุ่นเก่าและนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มเติม 
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการส าหรับ

ปีงบประมาณ (แผ่นดิน) ๒๕๕๗ ให้มากขึ้น 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตมิอบทุกคณะ/วิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัย ให้เขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๗ ให้มากขึ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนการจัดระบบลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบให้บุคลากร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนการจัดการ
ระบบลุ่มน้ ากว๊านพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเกทเวย์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายงานการเข้าร่วมการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นแผนการจัดระบบลุ่มน้ ากว๊านพะเยา เพ่ือพิจารณาดังนี ้

๑. ให้กรรมการทุกท่านทราบความก้าวหน้าและทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ติดตามและให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
               ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 
 



 -๑๖- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี ้

๑. ให้กรรมการทุกท่านทราบความก้าวหน้าและทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ติดตามและให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ดังนี้  

๑. รับทราบความก้าวหน้า แผนการจัดระบบลุ่มน้ ากว๊านพะเยา และรับทราบบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคณะ/วิทยาลัย 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ติดตามและให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง  การตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับงบประมาณวิจัยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  
  ในระบบ NRPM 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิไดข้อความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบ
และปรับปรุงขอ้มูลโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ในระบบ NRPM เพ่ือปิดโครงการวิจัย
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ ในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) หาก
ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อแสดงสถานภาพปิดโครงการส าหรับงบวิจัย ๓ ปีดังกล่าว ทางส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยมีนโยบายที่จะไม่จัดสรรงบประมาณวิจัยประจ าปี ๒๕๕๖ และการเสนอของ
งบประมาณในปีต่อไป นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ยังไม่ได้ปิด
โครงการในระบบ ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ โดยขอเสนอประเด็นเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเร่งด าเนินงานและท าเรื่องปิดโครงการวิจัยในระบบ NRPM 
๒. มอบกอง บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ติดตามและรายงานคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี ้

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเร่งด าเนินงานและท าเรื่องปิดโครงการวิจัยในระบบ NRPM 
๒. มอบกอง บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ติดตามและรายงานคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย และหัวหน้าโครงการวิจัยเร่งด าเนินงานและท าเรื่องปิดโครงการวิจัยในระบบ NRPM 
๒. มอบกอง บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึ กษา ติดตามและรายงานคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นระยะ 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑... 
 

 



 -๑๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์คลุมดิน และเส้นใยคลุมดิน
แบบสเปร์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท และโครงการกระบวนการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะแก่ครูบุคลากร   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท นั้น 

   กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน เมื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว    
ให้รายงานผลการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) และให้หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุนเก็บรักษาหลักฐานการด าเนินการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับการตรวจสอบ จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ 
จังหวัดล าปาง พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานพร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้องค์การบริหารฯ 
ดังนั้น องค์การบริหารฯ จึงแจ้งมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จัดส่งรายงานผลการด าเนิน
โครงการเงินอุดหนุนให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยด่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบการ
ประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ดังนี ้

๑. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการ พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
๒. การด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี จากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นกรณีศึกษา

ร่วมกันต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการ พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย เสนอโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี จากหน่วยงานภายนอก

ผ่านกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และด าเนินการติดตามการจัดท ารายงานตามที่
หน่วยงานก าหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่อง  รายช่ือผู้ดูแลระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา (UPKB)  
  และคู่มือการใช้งาน UPKB (ฉบับทดสอบระบบ) 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร จัดท าระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย (UPKB) ขึ้น เพื่อใช้ในงานบริหารโครงการวิจัยและเป็นฐานข้อมูล
งานวิจัย นักวิจัย และงานตีพิมพ์เผยแพร่ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ดูแลระบบ UPKB ประจ าคณะ/วิทยาลัย     
/กอง/ศูนย์ และได้เปิดให้ทดสอบระบบแล้ว นั้น 

                       กองบริหารงานวิจัย... 
 

 



 -๑๘- 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบบริหารงานวิจัยและ
ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา (UPKB) และคู่มือการใช้งาน UPKB (ฉบับทดสอบระบบ) โดยขอเสนอประเด็น 
เพ่ือพิจารณา ดังนี ้

๑. ให้คณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในระยะต่อไป 
๒. ให้ทุกคณะ/วิทยาลัย เร่งรัดให้อาจารย์ทุกคนในคณะกรอกประวัตินักวิจัยผ่านระบบ UPKB 

เพ่ือประโยชน์ของอาจารย์และผู้บริหารที่ต้องการจะสนับสนุน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
ดังนี ้

๑. แจ้งคณะกรรมการได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในระยะต่อไป 
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย เร่งรัดให้อาจารย์ทุกคนในคณะกรอกประวัตินักวิจัย ผ่านระบบ UPKB 

เพ่ือประโยชน์ของอาจารย์และผู้บริหารที่ต้องการจะสนับสนุน 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ รับทราบ  และมอบทุกคณะ/วิทยาลัย เร่ง รัดให้อาจารย์ทุกคนใน
คณะกรอกประวัตินักวิจัยผ่านระบบ UPKB เพ่ือประโยชน์ของอาจารย์และผู้บริหารที่ต้องการจะสนับสนุน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด  ที่เริ่มในปี พ .ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน (เมษายน ๒๕๕๕ ) นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา ดังนี ้

๑. ผลการด าเนินงานความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
๒. เนื่องจากโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดเป็นโครงการที่ ส าคัญ หน่วยงานต่างๆ ควรจะ

ร่วมด าเนินการต่อไปในลักษณะใด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี ้

๑. ผลการด าเนินงานความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
๒. เนื่องจากโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดเป็นโครงการที่ส าคัญ หน่วยงานต่างๆ ควรจะ

ร่วมด าเนินการต่อไปในลักษณะใด 
 

 
 
 
                                  มติ ทีป่ระชุม… 

  



 -๑๙- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบผลการด าเนินงานความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
๒. มอบให้คณะ/วิทยาลัย /กอง ด าเนินการบรรจุโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดในแผน     

ของหน่วยงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ        
  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์
จัดท าผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพส าหรับการประกอบการเรียนการสอน 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพศึกษา  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ พ .ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตมิอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณการศึกษา ประสานหน่วยนิติการ
ด าเนินการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาคราวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ และเงินรางวัล
เผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลเผยแพร่
ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒... 



 -๒๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปี ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบวร 
รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปี ๒๕๕๔ และขอเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
ประจ าปี ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
ระดับกอง ประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ประเด็นหลักในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง มีดังนี้ 
 ๑.๑ การน านโยบายละข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑.๒ การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานย่อยในหน่วยงาน 
 ๑.๓ ระบบและกลไกในการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๑.๔ บทบาทในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับประชาคมมหาวิทยาลัย 
 ๑.๕ บทบาทในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน 
   และภายนอก รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 ๑.๖ การบริหารให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 

๑.๗ ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency Assessment)  
ผู้บริหาร ระดับกอง 

๑.๘ ความพึงพอใจจากภาคส่วนต่างๆ  
๒. การก าหนดค่าน้ าหนักแต่ละประเด็น 
 

ประเด็น ค่าน้ าหนัก 
๑. การน านโยบายและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ๕ 
๒. การสนบัสนุนการท างานของหน่วยงานย่อยในหน่วยงาน ๕ 
๓. ระบบและกลไกในการติดตามผลการด าเนินงาน ๕ 
๔. บทบาทในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับประชาคมมหาวิทยาลัย ๕ 
๕. บทบาทในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน 

และภายนอก รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
๕ 

๖. การบริหารให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน ๔๐ 
๗. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency Assessment)  

ผู้บริหาร ระดับกอง 
๑๐ 

๘. ความพึงพอใจจากภาคส่วนต่างๆ ๒๕ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓... 



 -๒๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) MOU : GBC 5+1+1 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะจัดโครงการ “ชุมชนธุรกิจสีเขียว (Green Business 
Community : GBC) เพ่ือให้เป็นโครงการต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ ภายใต้การด าเนินกิจกรรมของ โครงการจัดตั้ง
อุทยานชุมชนนิเวศ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะได้มีความร่วมมือกับ ๕ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
เทศบาลต าบลบ้านสาง เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เทศบาลต าบลบ้านสันป่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น        
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ” MOU : GBC 5+1+1 : ต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ จากมติ
ที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิ ชาการและบริการ
วิชาการ “ต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ” : GBC 5+1+1 ภายใต้การด าเนินการของโครงการ “ชุมชนธุรกิจสีเขียว” (Green 
Business Community : GBC) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ 
“ต้นแบบธุรกิจชุมชนนิเวศ” : GBC 5+1+1 ภายใต้การด าเนินการของโครงการ “ชุมชนธุรกิจสีเขียว” (Green 
Business Community : GBC) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กรมทรัพย์ สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้       
ทางภูมิศาสตร์ของไทย โดยการจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและลงพื้นที่ดูการผลิตสินค้าในแหล่งผลิตสินค้า
เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นท่ีผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาที่มีคว ามเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิ ศาสตร์ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือส่งเสริมการรักษามรดกทางภูมิปัญญาและมาตรฐานการผลิตอันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดจนสนับสนุน
ศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง  

 
จังหวัดพะเยา ไดพิ้จารณาส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าของจังหวัดพะเยา ๓ สินค้า 

ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวก่ าพะเยา และลิ้นจี่แม่ใจ โดย มีค าสั่งแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้แทนเป็น
คณะกรรมการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตมิอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตริับผิดชอบด าเนินการ
ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรข์องจังหวัดพะเยาในนามของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตศึกษา กรณี นายสุรใจ  สุพรพัฒนกุล 
สรุปเรื่อง 
  นายสุรใจ  สุพรพัฒนกุล ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งระยะเวลาตามหลักสูตร
การเรียน ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

                                      นายสุรใจ … 
  



 -๒๒- 

นายสุรใจ  สุพรพัฒนกุล จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อ โดยใช้เวลาเรียนนอกเวลาราชการคือ วันเสาร์   
และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติให้นายสุรใจ  สุพรพัฒนกุล ลาศึกษาต่อ โดยใช้เวลาเรียนนอกเวลาราชการคือ วันเสาร์
และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๒. การลาศึกษา ต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สาย บริการ จะต้องด าเนินการขออนุญาต  
สมัครสอบแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อจากหน่วยงานต้นสังกัดตามข้ันตอนก่อน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ 
  บัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน  
๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายเลขานุการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วน า เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง ) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง ) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๒.๑.๑ อัตราการบรรจแุต่งตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑๓๐ อัตรา ดังนี ้
  ๑) สายวิชาการ จ านวน ๘๐ อัตรา  
  ๒) สายบริการ จ านวน ๕๐ อัตรา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑)  ใหพิ้จารณาจากผู้ที่ได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
   ๒.๒)  ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้ความอาวุโสในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับผลปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
   ๒.๓)  หน่วยงานต่างๆ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ 
     เป็นธรรม กับผู้ถูกพิจารณาทุกคนในหน่วยงาน 
   

 ๕.๒.๑.๒  ขอให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัตใินการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร ์
   โดยรวบรวมข้อมูลส่งไปยังกองแผนงานต่อไป  
 
 
   
  

                        ๕.๒.๑.๓ รายงาน … 
  



 -๒๓- 

๕.๒.๑.๓ รายงานความคืบหน้ากรณกีารจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน 
  มหาวิทยาลัย โดยส านักงบประมาณได้แจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าเพ่ือเป็นการชดเชยงบประมาณ 
  ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในรูปแบบงบประมาณอ่ืนๆ 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

 ๕.๒.๑.๔ ก าหนดการประชุมการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ 
   วิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยท่านพรชัย  นุชสุวรรณ เป็นประธาน ในวันที่  
   ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  
     

 

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๒.๒.๑ รายงานการประชุมเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน 
    ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเทียบประกาศนียบัตร 
    ของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (น.บ.ท.) เท่ากับวุฒิปริญญาโท เพ่ือสิทธิในการ 
    ขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ      

ในการส่งเสริมให้อาจารย/์บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน 
ในระบบ degree/dual degree จ านวน ๖๐๐ คน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยรัฐบาลไต้หวันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา ๒ ปี และระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 
๔ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๒.๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ  
    มหาวิทยาลัยพะเยา ในวนัพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร  
    รัตนประสิทธิ์  

๕.๒.๒.๕ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕) ในวันอังคารที ่       
  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพรายงานสรุปโครงการติดตามการด าเนินชีวิตและส ารวจความ         
  พึงพอใจของนิสิตพิการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ประธานกล่าวขอบคุณ … 
  



 -๒๔- 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


