
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕) 

วันอังคารที ่๒๙ 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. รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.  รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๔.   รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)  
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงศ์สกุล) แทน  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
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 
  (นายเทอดศกัดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 

  ๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์... 
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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. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)        
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)       

๒๓. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 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. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๖. ดร.ภาณุ  พรหมมาลี  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๙. นายพลรบ  สวัสดี   ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๑. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. นายวารัชต์  มัธยมบุรุษ  รองคณบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการจัดการ 
๑๓. นายเนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝุายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๗. นายจักรพงค ์ มาลีพัตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๘. นางอินทนิล  จินดากาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๙. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 

                                เร่ิมประชุม... 
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เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. สรุปจ านวนการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน 

๕,๗๗๗ คน 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ระบบน้ า ระบบไฟฟูา และระบบการจราจร ภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๓. ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตั น แกรนด์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี วงษ์มณฑา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวที่กล้า สู่ความส าเร็จ 
ในเส้นทางของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  

๔. ก าหนดประชุมปรึกษาหารือหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร    

๕. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้จัดโครงการน าร่องเพ่ือตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใหม่ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน 
โดยมีก าหนดตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
                                   

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน  
  ประจ าปี ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทยและอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดล าดับ  และเสนอชื่อ นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่เกิน ๕ คน ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ จาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารและด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕       
ที่ประชุม มีมติให้ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครครบถ้วนตามเกณฑ์ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
 

    
   
   
   
 

                            ฝุายเลขานุการ... 
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  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  ทุนการศึกษาระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange  
   Program 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานเลขาธิการ (UMAP : UMAP IS) ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมเรียนในหลักสูตรระยะสั้น 
ในโครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program ภายใต้ USCO : program C นักศึกษา       
ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพจะได้รับทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
จ านวน ๘๐๐ เหรียญสหรัฐต่อนักศึกษา ๑ คน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้บนเว็บไซต์ www.umap.org/usco ภายใต ้
Program C รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานสถิติวินัยนิสิต ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ขอรายงานสถิติวินัยนิสิต ภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง สรุป Proceeding พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ และ Proceeding KM (Knowledge Management) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุป Proceeding พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ และ 
Proceeding KM (Knowledge Management) จ านวน ๑ ชุด เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัด
โครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑ “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
                      ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 

 
 

http://www.umap.org/usco%20ภายใต้
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายบริการ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอให้กับ 
พนักงานสายบริการ 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน  

 

- 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 

คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการส่ง (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ 
กองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ให้กองบริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 
  

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ  
       ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 

การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 

- 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                ผลการปฏิบัติต ามมติ 
       ๔.๗ ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอน 

เข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการขออนุมัติชะลอการจัดหลักสูตร 
ปริญญาตรี แบบเทียบโอน ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

        ๔.๑๓ ขอหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

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

        ๔.๑๗ โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือ 
 
 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
     ๕.๑.๓ การน าข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบล่าช้า กรณี 

นายกฤษดา  ขันกสิกรรม อาจารย์ประจ าวิชา 
Operating Systems และกรณีนิสิตผู้เข้าสอบ 
แต่งกายผิดระเบียบ และใช้วาจาไม่สุภาพ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในการประสานกับนายกฤษดา  ขันกสิกรรม  
อาจารย์ประจ าวิชา Operating Systems  

      ๕.๑.๗ ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย 
ในการขออนุมัติขยายเวลาการรับสมัครนิสิตหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตต่อไป โดยจะจัดการเรียน 
การสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
        ๓.๑ โครงการหลักสูตรวุฒิบัตร “ภาษาวัฒนธรรมไทย 

แก่ชาวตา่งชาต”ิ 
 

คณะศิลปศาสตร์รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 

       ๔.๒ ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ 
 
 

๑. กองบริการการศึกษาได้จัดท าประกาศรับสมัครผู้ที่ 
สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์  
(โครงการพิเศษ) เรียบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาต่อเนื่องในการเสนอแผนเทียบโอน 
ประสบการณ์ 

                          ๔.๓.๑ ขออนุมัติ... 
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        ๔.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นางสาวพัชรพรรณ จ านงนิจ อาจารย์ประจ า
รายวิชา ๒๕๒๑๘๒ แคลคูลัส ๑ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวพัชรพรรณ จ านงนิจ เรียบร้อยแล้ว 

        ๔.๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๕๘๑๐๑ ชีววิทยาเบื้องต้น 
 

คณะวิทยาศาสตร์ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญมา เรียบร้อยแล้ว 

         ๔.๓.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรยีน กรณี  
นายนิรันดร ์ จงวุฒิเวศน์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๓๘๕๑๓ การบริหารการพัฒนางานบุคคลภาครัฐ 
  

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษา 
ต่อเนื่องในการส่งเกรดให้กองบริการการศึกษา 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษา 
ต่อเนื่องในการพิจารณาด าเนินการตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณี 
การไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผล 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ นายนิรันดร์  จงวุฒิเวศน ์

      อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๓๘๕๑๓ 
 

       ๔.๔ ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้รางวัลการเขียน 
SAR ดีเด่น 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าประกาศ 
การให้รางวัลการเขียน SAR ดีเด่น 
 
 

       ๔.๕ การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๒ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

         ๕.๑.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

        ๕.๑.๓ ขออนุมัติจัดการประชุมสัมมนา “สวก.พบนักวิจัย” 
 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนา “สวก.พบนักวิจัย” 
เรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการวารสารนเรศวรพะเยา 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา ในการพิจารณาช่ือใหม่ 
ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

        ๕.๑.๕ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 
 

                          ๕.๑.๖ ขออนุมัติ... 
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         ๕.๑.๖ ขออนุมัติให้มีเงินสะสมจากเงินอุดหนุน 
การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการหารือร่วมกับอธิการบด ี
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงินสะสมงบประมาณรายได ้
ในส่วนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา 
เหลือจ่ายเพื่อตั้งเป็นเงินสะสมของคณะเรียบร้อยแล้ว 
  

         ๕.๑.๗ รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะศิลปศาสตร ์
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงานในการรวบรวม 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕  
 
 

        ๕.๑.๘ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
(memorandum of Understanding between 
UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and CHIA – 
NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND  
SCIENCE,TAIWAN) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมในการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  
(memorandum of Understanding between  
UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and CHIA – NAN 
UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE,TAIWAN)  
ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ต่อไป 
  

        ๕.๑.๙ ขออนุมัติรายละเอียดงบประมาณโครงการเตรียม 
ความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต  
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ระบบรับตรง   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

๑. กองบริการการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียด 
งบประมาณโครงการ เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ
ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ระบบ
รับตรง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 

๒. กองบริการการศึกษาได้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทน 
การสอนและค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบโครงการ 
เตรียมความพร้อมฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 
         ๕.๑.๑๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  

การบริหารงานของวิทยาเขตเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

วิทยาเขตเชียงรายรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕)      
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ ได้ด าเนินการจั ดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๔           
(๘/๒๕๕๔) เมื่ออังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

                         ระเบียบวาระที่ ๓... 
 



 -๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 
      

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ไดร้ับรอง
คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานหน่วยงาน
นิติการด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ 
  พิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าวารสารนเรศวรพะเยา เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ และค่าสมัครสมาชิก
วารสารมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
คุณภาพของบทความทางวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
 
 
 

                              มติ ที่ประชมุ... 
 

 



 -๑๐- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ       

ในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว 

และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง ขอหารือ (ร่าง) การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า  (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
(Self – Assessment Report, SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ หารือ (ร่าง) การประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข          
ผลการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
(ร่าง) การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ พิจารณา (ร่าง) การประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และส่งข้อปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ไปยังกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขอความเห็นชอบแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและมหาวิทยาลัย  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ ความเห็นชอบ แบบฟอร์มรายงาน                
การประเมิน ตนเอง ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ พิจารณาแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และส่งข้อปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ไปยังกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 

                       ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 

 



 -๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบและแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
  ของ สกอ. และ สมศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า ตารางสรุปผู้รับผิดชอบและ       
แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ หารือเก่ียวกับ ผู้รับผิดชอบและแนวทาง         
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
ข้อหารือเก่ียวกับผู้รับผิดชอบและแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ . และ สมศ . 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขตารางสรุปผู้รับผิดชอบและ       
แนวทางการ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ . ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง รับผิดชอบด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ.  

๓. มอบรองอธิการบด/ีคณบด/ีผู้อ านวยการกอง รับผิดชอบด าเนินการตามรายองค์ประกอบ และ    
ตัวบ่งชีร้ะดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สมศ. 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการก าหนดพื้นที่และประเด็นโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
ซึ่งสามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด โดยโครงการนี้ได้น ามา
ขับเคลื่อนในระดับคณะ คือ หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย ก าหนดพ้ืนที่
และประเด็นที่จะน ามาจัดท าโครงการ หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล  โดยแจ้งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ พื้นที่ไม่ใช่อ าเภอแต่เป็นพื้นท่ีที่ต้องการพัฒนาจริง และอาจเป็น
หลายพื้นท่ีก็ได้ แต่ต้องก าหนดประเด็นของแต่ละพ้ืนที่ให้ชัดเจน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการสนับสนุน
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา    
มอบคณะ/วิทยาลัย  ก าหนดพ้ืนที่และประเด็น ที่จะน ามาจัด โครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล  และแจ้งข้อมูลไปยัง          
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อไป 

                                มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๒- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย ก าหนดพ้ืนที่และประเด็นที่จะน ามาจัดโครงการ
หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล และแจ้งข้อมูลไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการ 
  วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Research and Academic Service Center of Engineering, University of phayao ; RACE UP) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  อีกท้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายที่จะให้การ
บริการทดสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมของทุกสาขาวิชาด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการวิศวกรรมด้วยหลักเกณฑ์การบริหารเดียวกัน  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร ์จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มต ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว  
  ระหว่างมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร ์ได้ท างานบริการวิชาการและการวิจัยในพื้นท่ีบ้านบัว ซึ่งเป็นชุมชนโบราณ และค้นพบเตาเผาโบราณ
มากกว่า ๑๐ เตา ซ่ึงมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าพิพิธภัณฑ์เวียงบัว และประสาน
กับ ดร .ประกอบศิริ ภักดีพินิจ  เพ่ือขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากร       
ในการพัฒนาชุมชนและจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว ระหว่างมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย และมหาวิทยาลัยพะเยา   
 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว ระหว่างมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
เวียงบัว ระหว่างมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และมหาวิทยาลัยพะเยา   
 

                ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒.๒.. 
 

 



 -๑๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พลังงานและวัสดุทางเลือก ระหว่าง 
   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   แห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พลังงานและวัสดุทางเลือก ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช าติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  
 

  บัดนี้ งานนิติการ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พลังงานและวัสดุทางเลือก ระหว่างศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พลังงา น
และวัสดุทางเลือก ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ ขออนุมัตหิลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยพะเยา  ได้ให้ความเห็นชอบตามที่อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง
ระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในภารกิจข้อที่ ๒.๒ ให้จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโทหลกัสูตรที่เป็นสหสาขาวิชาทุกหลักสูตร  
 

  วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการประสานงานกับคณะนิติศาสตร์ ในการจัดท าหลักสูตร       
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรในลักษณะสหสาขาวิชา ซึ่งเป็นภารกิจ
ของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติ ดังนี้ 

๑. จัดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ เข้าแผนการเปิด
หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติ) 

๒. มอบให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการในการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (TQF) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ด าเนินกา รจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 
 
                     ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔… 

  



 -๑๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของ สมศ. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุ ณภาพ ส าหรับต ารา หรือ
หนังสือจะตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือ
รับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง  การรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ    
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน เพ่ือคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพความพร้อม
ในการด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเพ่ิมเติม จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง เพ่ือรับรองการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล          
ที่มุ่งเปูาหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐา น หากสถาบันอุดมศึกษา       
ใดที่ประสงค์จะจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ไปยัง สกอ . 
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดีฝุายวิจัยแล ะประกันคุณภาพ  และกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าข้อเสนอ โครงการ จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง  ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยสอนและหารืออัตราค่าตอบแทนการสอน รายวิชา ๐๐๑๑๐๓  
  ทักษะภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอน ในรายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕    
มีนิสิตทีต่้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ แต่จ านวนอาจารยผ์ู้สอนไม่เพียงพอกับหมู่เรียนที่เปิด อีกท้ังอาจารย์บางท่าน
ต้องรับภาระงานสอนนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   

  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จึงขออนุมติจ้างผู้ช่วยสอนและหารืออัตราค่าตอบแทนการสอน 
รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. อนุมัติจ้างนายพิทยา  ดวงตาค า ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัย พะเยา เป็นผู้ช่วยสอน  โดยสาขาวิชาได้ก าหนดภาระ     
งานสอน ให้ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา รวมทั้งให้จัดกิจกรรมรายวิชาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้
ให้แก่นิสิต 
 

                     ๒ อัตราค่าตอบแทน... 
 

 



 -๑๕- 

๒. อัตราค่าตอบแทนการสอนของผู้ช่วยสอนในรายวิชาดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลเสนอกองแผนงานเพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง มาตรการในการก ากับดูแลนิสิตให้แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการแต่งกาย
ชุดนิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริมการแต่งกายชุดนิสิต เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา แต่งกาย        
ชุดนิสิตอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 กองกิจการนิสิต  จึงขอเสนอมาตรการในการ ก ากับดูแลการแต่งกายของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสต ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีมติท่ีให้ใช้ 
“มาตรการ ๓ ไม”่ ดังต่อไปนี ้

๑. ไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง 
๒. ไม่สวมใส่กระโปรงสั้น 
๓. ไม่สวมรองเท้าแตะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิ

๑. เห็นชอบมาตรการในการก ากับดูแลนิสิตใหแ้ต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย ์ถือปฏิบัติตาม “มาตรการ ๓ ไม”่ ทั้งนิสิตและบุคลากรต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อโครงการจัดแสดงโขน เนื่องในวันสถาปนา 
   มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการจัดแสดงโขน ในโอกาสวันครบรอบ ๒ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออนุรักษ์และ   
สืบสานศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโขน           
ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ให้แก่บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดพะเยา  และพ้ืนที่
ใกล้เคียง นั้น  
  

 คณะกรรมการฝุายจัดหารายได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ จากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ ตั้งแต่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี และผู้อ านวยการกอง  
/ศูนย ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
                                มติ ที่ประชุม... 

 
 



 -๑๖- 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการแสดงโขน เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองคลังเวียนแจ้งชื่อบัญชีโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา บัญชีออมทรัพย์           

เลขที่บัญชี ๘๙๑ – ๒๒๕๑๕๖ – ๗ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบันอุดมศึกษา จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชี 
ธนาคารกรุงไทยของสถาบัน ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยขอให้
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับ
สถาบัน ตามตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต /ผลลัพธ์ รวมจ านวน  ๓๘       
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๓ ตัวบ่งชี้ (สกอ. ๑ - ๒๓) และ    
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๕ ตัวบ่งชี้ (สมศ. ๑ – ๑๕) พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online System ภายในวัน เวลา        
ที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี มอบทุกคณะ/วิทยาลัย  ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ในระดับสถาบัน  ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับ
สถาบัน ของ สกอ. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง  ขอความเห็นชอบประเด็นที่ช้ีน าหรือแก้ปัญหาสังคม ตามตัวบ่งช้ีที่ ๑๘ ของ สมศ. 
สรปุเรื่อง 
 ด้วย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดประเด็นชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
 มอบให้กองอาคารสถานที่รับผิดชอบหลัก และจัดท าแผนการด าเนินงานโดยให้คณะ/วิทยาลัย           
  มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีประเด็น ดังนี้ 

๑. ด้านความปลอดภัยในการให้บริการรถสวัสดิการ 
๒. ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัย 
๓. ด้านการปูองกันการเกิดเหตไุฟปุาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
๔. ด้านการปรับภูมิทัศน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (Green Area)  

 

 
 
 
 
 
 
 

                      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒... 
 

 



 -๑๗- 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน 
มอบคณะแพทยศาสตร์ รับผิดชอบหลัก และจัดท าแผนการด าเนิน งาน โดยให้คณะ /วิทยาลัย           
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีประเด็น ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนา “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ” มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพสู่ท้องถิ่น     

สร้างสุขภาพ  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบประเด็นที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคม ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ของ สมศ. 
๒. มอบกอง บริห ารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง  ขอทบทวนตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์และเอกลั กษณ์ของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์และสอดคล้องกับ            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอทบทวนตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 จาก ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 เป็น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า หรือ  
   เท่ากับ ๒.๐๐ 
 จาก ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ ภายใน ๑ ปี (ถ้ามี) 
 เป็น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก  
   (ถ้ามี) 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบใหป้รับตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
  จาก ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   เป็น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่ได้คะแนนเฉลี่ย     
    มากกวา่ หรือ เท่ากับ ๒.๐๐   
  จาก ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ ภายใน ๑ ปี (ถ้ามี) 
     เป็น ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพในครั้ง    
     แรก (ถ้ามี) 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพกา รศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
พิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒... 
 

 



 -๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
   สิ่งแวดล้อม 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับแผนการศึกษ า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
พิจารณา ดังนี ้

๑. อนุมัติให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คงชื่อรายวิชา ๓๖๑๒๑๑ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
๒. อนุมัติให้ปรับแผนการศึกษา ในชั้นปีที่ ๒ โดยย้ายรายวิชา ๓๖๑๒๑๑ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

จาก ภาคการศึกษาต้น เป็น ภาคการศึกษาปลาย และรายวิชา ๒๘๒๒๐๒ เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
จาก ภาคการศึกษาปลาย เป็น ภาคการศึกษาต้น โดยอนุมัติใชก้ับนิสิต รหัส ๕๔ เป็นต้นไป  

  
 กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี ้
๑.๑  อนุมัติให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คงชื่อรายวิชา ๓๖๑๒๑๑ จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 
๑.๒ อนุมัติให้ปรับแผนการศึกษา ในชั้นปีที่ ๒ โดยย้ายรายวิชา ๓๖๑๒๑๑ จุลชีววิทยาและปริสิตวิทยา 
  จาก ภาคการศึกษาต้น เป็น ภาคการศึกษาปลาย และรายวิชา ๒๘๒๒๐๒ เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม 
  จาก ภาคการศึกษาปลาย เป็น ภาคการศึกษาต้น โดยอนุมัติใช้กับนิสิต รหัส ๕๔ เป็นต้นไป  

๒. มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรตามมติคณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขหลักสูตร วศ .บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.บ.
(วิศวกรรมโยธา) วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟูา) วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ดังนี ้

๑. ให้ปรับการเขียนความส าคัญของหลักสูตร ให้สอดคล้อ งกับการปรับปรุงและสถานการณ์         
ที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๒. ให้ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมให้เหลือ ๑๔๔ (๖) หน่วยกิต โดยการปรับลดรายวิชา หรือบูรณาการ
รายวิชาเข้าด้วยกันและปรับสัดส่วนจ านวนชั่วโมงให้เหมาะสม 

 ตามมติดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขออนุมัติย้าย รายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ และรายวิชา ๒๗๕๒๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกรรมไปเป็นรายวิ ชาเลือกเฉพาะสาขา     
อนึ่ง จากการหารือของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ คณะท างานฯ ได้มีมติให้     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับลดจ านวนหน่วยกิต แต่ให้คงรายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต ไว้ในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ 
   
  

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์... 
 

 



 -๑๙- 

  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตร ทั้ง ๔ หลักสูตร โดยยังคงรายวิชา 
๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ไว้ในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ ส าหรับรายวิชา ๒๗๕๒๐๐ อาสาพัฒนา
ชุมชนส าหรับวิศวกรรม ย้ายไปอยู่ในรายวิชาเลือกเฉพาะสาขา  ท าให้หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง ๔ 
หลักสูตร มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 

๑. วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ๑๔๗(๖) หน่วยกิต 
๒. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ๑๔๗(๖) หน่วยกิต 
๓. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟูา) ๑๔๗(๖) หน่วยกิต 
๔. วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ๑๔๖(๖) หน่วยกิต 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตร ทั้ง ๔ หลักสูตร โดยยังคงรายวิชา ๑๔๖๒๐๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ไว้ในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ ส าหรับรายวิชา ๒๗๕๒๐๐ อาสาพัฒนาชุมชน
ส าหรับวิศวกรรม ย้ายไปอยู่ในรายวิชาเลือ กเฉพาะสาขา ท าให้ หลักสูตรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง ๔ หลักสูตร มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้ 
๑.๑  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ๑๔๗(๖) หน่วยกิต 
๑.๒ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ๑๔๗(๖) หน่วยกิต 
๑.๓ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟูา) ๑๔๗(๖) หน่วยกิต 
๑.๔ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ๑๔๖(๖) หน่วยกิต 

๒.  มอบฝุายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะ 
  ธุรกิจซอฟตแ์วร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ให้แก่นิสิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด 
สรุปเรื่อง 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะ
ธุรกิจซอฟต์ แวร์ให้แก่นิสิตในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร บริ ษัท 
ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมีแนวทางร่วมกัน ในการบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ  

   
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการ
ความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นิสิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ  บริษัท ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือ
พัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุ รกิจซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างความพร้อมในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด 
 
                   ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕... 

 
 



 -๒๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง  (ร่าง) สัญญาร่วมโครงการ โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร 
  เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ 
 แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร ์เพ่ือปูอน
สู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตามภูมิภาค ตามสัญญาร่วมโครงการฯ  ของคณะเทคโนโล ยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากการประชุมเพื่อ
ก าหนดแนวทางความร่วมมือ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมี มติร่วมกันในการ
ด าเนินการร่วมมือดังกล่าว ในลักษณะสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบคุลากร
เพ่ือปูอนสู่อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ในระยะก่อนฝึกงานและในช่วงฝึกงาน     
 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอ (ร่าง) สัญญาร่วมโครงการ โครงการบ่มเพาะ 
และเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือปูอนสู่อุตสาหกรรม ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  (ร่าง) สัญญาร่วมโครงการ โครงการบ่มเพราะและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพ่ือปูอนสู่อุต สาหกรรม ระหว่าง ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟ ต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การ
มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง  ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมือ่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติให้แบ่งหน่วยงาน
ภายในส่วนงานบริหาร จากส่วนงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็นกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ๕ หน่วยงาน ดังนี้ งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล งานวิเคราะห์
งบประมาณและอัตราก าลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง   
   

  กองแผนงาน จึงขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานเพิ่มขึ้นอีก ๑ หน่วยงาน โดยแยกจากงาน
ยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล รวมเป็น ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน      
งานติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บท   
และออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน ของกองแผนงาน ประกอบด้วย      
งานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๒ … 
  



 -๒๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต แจ้งเรือ่งเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๒.๑.๑ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษา  
   เรื่อง การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาในการด าเนินงาน กยศ. และ กรอ. เมื่อวันที่   
  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง Ballroom & Hall A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
   กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเทียน ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ด้านหลัง 
   หอประชุมพญาง าเมือง 
   

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ ในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๕   
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๕.๒.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดโครงการน าร่องเพ่ือตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน       
 การสอนของมหาวิทยาลัยใหม่ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และการจัดการเรียน       
  การสอนของวิทยาลัยชุมชน โดยมีก าหนดตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน 
  ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๓ ปฏิทินกิจกรรมของกองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เดือนพฤษภาคม –       
   เดือนกันยายน ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
  ประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการ  
  ด าเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ 
   จากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ และโครงการปูองกันอุทกภัยต้นน้ า กลางน้ า  
   ปลายน้ า โดยมหาวิทยาลัยได้มอบ ดร.สันธิวัฒน์   พิทักษ์พล เป็นผู้ประสานงานหลัก 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒.๖ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู  

  เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๗ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ไดข้อทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     
  ครั้งที่ ๓๓ (๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ โดยให้ เพ่ิมรอง

คณบดีฝุายวิชาการคณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นกรรมการ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๘  รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน ของกอง 
   แผนงาน โดยมอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.  

  ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย ท าความเข้าใจ และสรุปผลการด าเนินการดังกล่าว
เป็นแนวทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๙ รายงานการด าเนินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕)  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                                 ๕.๒.๓ คณบด ี… 
  



 -๒๒- 

๕.๒.๓  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาการศึกษา

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ  ระหว่าง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ด าเนิน โครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาบุคลากร 
  ด้านซอฟต์แวร์เพ่ือปูอนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา       

กับ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้ด าเนินโครงการ
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครบถ้วนตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเรียบร้อย
แล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๔  รองอธิการบดีฝุาย วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้ง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เชิญ
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะท างานบูรณาการ โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC ในวัน
อังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๒.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งก าหนดการ “โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ในวันที ่๕ – ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕     
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๕.๒.๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แจ้งกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.                
  เป็นต้นไป 
 

๕.๒.๗ รองอธิการบดฝีุายวิชาการ แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๖        
  (๑๐/๒๕๕๕) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  
  มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 



 -๒๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


