
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) 

วันพฤหัสบดีที ่๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แทน 
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)  
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายสุวิทย์  ปัญญาวงค์) แทน  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (นางสาวจันทิมา  ชูรัศม)ี แทน  
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (นายเด่น  เครือสาร) แทน  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)   
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๘. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (นายวารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน        
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)       

๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง (แทน)  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๕. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๖. นางอินทนิล  จินดากาศ (แทน)  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๗. นายเพชร  พงษ์เฉย แทน  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๘. นายศิระวัสฐ์  กาวิละนันท์ (แทน)  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๐. นายวุฒิภัทร  ศรีสมบูรณ์ (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นายเนติ  เงินแพทย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๗. นายสมทบ  เหล็กสิงห์  หัวหน้างานรับเข้า 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑.  ชี้แจงความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตามข้อบังคับ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง         
 และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน   
  ๒๕๕๕  
๒.๒ นายวุฒิชัย  ไชยรินค า ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๒.๓ นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน   
  ๒๕๕๕ 

๓. นโยบายการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสายวิชาการและสายบริการ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
๓.๑  ส าหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสาย 
  วิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยสอน และเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยจึงจะ 
  บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการต าแหน่ง อาจารย์ ต่อไป 

                                เร่ิมประชุม... 
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๓.๒ ส าหรับผู้มีวุฒิการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน      
  สายบริการ ต าแหน่ง นายแพทย์ และเมื่อได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ  
  วิชาชีพเวชกรรมแล้ว มหาวิทยาลัยจึงจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ 
  ต่อไป 

๔. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
                                

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  ความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัย   
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการใหญ่ แบ่งออกเป็น ๓๓ โครงการย่อย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๖๙,๓๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้นัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันและหาข้อสรุปการด าเนินการในภาพรวมของ
โครงการว่าผลผลิต คืออะไร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรม 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง  ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบัน 
  อุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 

                   ระเบียบวาระที ่๑.๒.๒... 
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  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการเปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในก ากับ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ 
www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นจาก
การใช้ช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ และส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายบริการ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที ่
ในการจัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอให้กับ 
พนักงานสายบริการ โดยขอสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดท าจากธนาคารกรุงไทย 
 

 

 
 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน  
 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๓... 
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  ๕.๒.๑๐ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ กองบัญชาการ
ต ารวจภูธร ภาค ๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
ในการประสานงานเพื่อนัดหมายการลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัพะเยา กับ 
กองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๕ 
 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณ ี

การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ ์
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
น าเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบนสิิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนสิิต  
พิจารณาต่อไป  
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสาย
วิชาการในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
  

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๔.๗ ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอน 

เข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการขออนุมัติชะลอการจัดหลักสูตร 
ปริญญาตรี แบบเทียบโอน โดยจะจัดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 

        ๔.๑๓ ขอหารือการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคณุภาพการศกึษา ในการตดิต่อประสานงานกับ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

        ๔.๑๗ โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาเอกเกียรติยศ อยู่ระหวา่งการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

                           ๔.๑๓ ขอหารอื... 
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ในการเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือ 
 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
     ๕.๑.๓ การน าข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบล่าช้า 

กรณี นายกฤษดา  ขันกสิกรรม อาจารย์ประจ า
วิชา Operating Systems และกรณีนิสิตผู้เข้า
สอบแต่งกายผิดระเบียบ และใช้วาจาไม่สุภาพ 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน 
นายกฤษดา ขันกสิกรรม และนิสิต เรียบร้อยแล้ว  

      ๕.๑.๗ ขออนุมัติเปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาเขตเชียงราย 
ในการขออนุมัติขยายเวลาการรับสมัครนิสิตหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตต่อไป โดยจะจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 
 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

       ๔.๔ ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้รางวัลการเขียน 
SAR ดีเด่น 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง)  
ประกาศการให้รางวัลการเขียน SAR ดีเด่น 
 
 

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ในการจัดท า (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (Memorandum of Understanding  
Between UNIVERSITY OF PHAYAO,THAILAND and  
CHIA – NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE, 
TAIWAN)  ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  
  

 
 
                ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 
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- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๓.๑ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได ้

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าสัญญาทุนวิจัย 
และระบบฐานข้อมูลส าหรับการสนับสนุนโครงการวิจัย 
จากงบประมาณรายได้ของคณะ 
 

       ๓.๒ ความก้าวหน้าวารสารนเรศวรพะเยา ๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
    และประกันคุณภาพการศึกษา ในการแยกเล่ม       
    วารสารเป็น ๒ กลุ่มสาขา 

๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา 
ด าเนินการตามเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพ 

    วารสารในฐานข้อมลู TCI ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรยีบรอ้ยแล้ว 
๓. กองบรหิารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศึกษา ด าเนินการ 

ปรับแก้ไข (รา่ง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกอง
บรรณาธกิารวารสารนเรศวรพะเยา (ด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ) และ (ร่าง) ค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว 

 
       ๔.๑ ขออนุมัติโครงการจดัตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเทีย่ว

อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการปรึกษา 
หารือภายในคณะ และวางแผนการด าเนินงาน 
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน  
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

       ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
(ประเภทการนวดไทย) 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ในการ 
ขออนุมัติหลักสูตรเพื่อขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
แพทย์แผนไทยจากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวง 
สาธารณสุข  
 

      ๔.๔ ขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายและกรอบเวลาและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน (DIMAR) ในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ใช้ 
ค่าเป้าหมาย กรอบเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน (DIMAR)   
เป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
เรียบร้อยแล้ว 
 

       ๔.๕ การสรุปผล KM workshop : QA2KM ตาม
เกณฑ์ สกอ. เพื่อจัดท า good practices  
ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

๑. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัด 
ท าสรุปการแบ่งบทบาทหนา้ที่การท างานร่วมกันระหว่าง 
มหาวิทยาลยัพะเยาและคณะในทุกตัวบ่งช้ีเพื่อเป็นบรรทัด 



 -๙- 

 
 

ฐานในการประเมิน IQA ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ ๓๕  
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรยีบร้อยแล้ว 

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าปฏิทินเตรียม 
จัดอบรมเป็นผู้ประเมิน (ASSESSORS) รอบ ๒ 

        ๔.๖ ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ ๙ เดือน 
 
 

กองบรหิารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศึกษาประสาน 
กับคณะ/วิทยาลัย ในการศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๔.๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รวบรวมรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ของคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๔.๘ การจัดกิจกรรมนักวิจัยพบผู้บริหารการวิจัย  
ครั้งที่ ๓ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
แจ้งคณะ/วิทยาลัยในการจดักิจกรรมสนับสนุนนักวิจัย 
ให้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนบัสนนุ 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 
 

       ๔.๙ การเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
แผนการจัดระบบลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
 

กองบรหิารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศึกษา 
คณะกรรมการ และคณะท างานบริหารจัดการลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
ไดต้ิดตามความก้าวหนา้ของโครงการโดยประสานงานร่วมกบัจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง 
 

        ๔.๑๐ การตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลโครงการวิจัย 
ที่ได้รับงบประมาณวิจัยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  
ในระบบ NRPM 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการรวบรวมข้อมูล 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

       ๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินโครงการเงินอุดหนุน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการรายงานผลการด าเนิน 
โครงการ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

       ๔.๑๒ รายช่ือผู้ดูแลระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมลู
งานวิจัยมหาวิทยาลยัพะเยา (UPKB) และคู่มือการ
ใช้งาน UPKB (ฉบับทดสอบระบบ) 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
แจ้งให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

                   ๔.๖ ผลการด าเนินงาน... 
 

 



 -๑๐- 

        ๔.๑๓ ความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย 
หนึ่งจังหวัด 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการก าหนดกรอบพื้นที่ 
ความรับผิดชอบ 
 

         ๕.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัล
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

        ๕.๑.๒ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร  
ระดับกอง ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

        ๕.๑.๓ (ร่าง) MOU : GBC 5+1+1 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื MOU : GBC 5+1+1  
ในวันที ่๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

       ๕.๑.๔ การส่งเสรมิการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ของจังหวัดพะเยา 
 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติรับทราบและ 
ได้เข้าร่วมการประชุม “การส่งเสริมและติดตามผลการ 
สง่เสริมการขึ้นทะเบียน GI” เรียบร้อยแล้ว 
 
 

        ๕.๑.๕ ขออนุมัตลิาศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑติศึกษา  
กรณี นายสุรใจ  สุพรพัฒนกลุ 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
แจ้งให้ นายสุรใจ  สุพรพัฒนกลุ รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

        ๕.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ 
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕) เม่ือวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 

                      ๕.๑.๓ (ร่าง) MOU... 
 

 



 -๑๑- 

  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕)      
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๕           
(๙/๒๕๕๕) เมื่ออังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   - 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยนางสาวมินตรา  คมอ่อน นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ  
อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ กรณี
นางสาวมินตรา  คมอ่อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุเคราะห์ยกเว้นค่าเล่าเรียนส าหรับบุตรผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ กรณีนางสาวมินตรา  คมอ่อน ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติยกเว้นค่าเล่าเรียน นางสาวมินตรา  คมอ่อน นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ถือเป็นแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน       

                     ระเบยีบวาระที่ ๔... 
 

 



 -๑๒- 

ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน   
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักษณ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง       
กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
และศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักษณ์ ของนางสาวจริยา  ฤทธิโย  
รหัสนิสิต ๕๓๑๘๑๕๒๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น B นั้น   

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักษณ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๒๕ ดุริยางควิจักษณ์ ของนางสาวจริยา  ฤทธิโย รหัสนิสิต 
๕๓๑๘๑๕๒๒ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 

 



 -๑๓- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒ และรายวิชา ๗๐๔๒๓๑ ออกแบบ 
  ผลิตภัณฑ์ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง      
กรณี นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
และศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒        
และรายวิชา ๗๐๔๒๓๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
  รายวิชา ๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒ 

๑. นางสาวสุนิสา   รัตนภาค  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๖๔๐ เดิม D+  แก้ไขเป็น A 
รายวิชา ๗๐๔๒๓๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
 ๑. นางสาวธมลวรรณ แบนประเสริฐ รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๒๙๐๗ เดิม D  แก้ไขเป็น B 
 ๒. นางสาวพัชรนันท์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๒๙๖๙ เดิม D  แก้ไขเป็น C 

๓. นายกิตต ิ กันชารี  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๕๒๗ เดิม D    แก้ไขเป็น B 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒ และรายวิชา ๗๐๔๒๓๑          
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ เรียบร้อยแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓.   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ ์ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

               ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๔- 

๑. อนุมัติให้นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒ และรายวิชา 
๗๐๔๒๓๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ ของนิสิตจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

  รายวิชา ๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒ 
๑. นางสาวสุนิสา   รัตนภาค  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๖๔๐ เดิม D+  แก้ไขเป็น A 

รายวิชา ๗๐๔๒๓๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
 ๑. นางสาวธมลวรรณ แบนประเสริฐ รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๒๙๐๗ เดิม D  แก้ไขเป็น B 
 ๒. นางสาวพัชรนันท์ ตุ้ยเต็มวงศ ์ รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๒๙๖๙ เดิม D  แก้ไขเป็น C 

๓. นายกิตต ิ กันชารี  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๕๒๗ เดิม D    แก้ไขเป็น B 
๒. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ 

เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช และนางสาวกุลธิดา  ศรีวิเชียร  
  อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๓๕๓๑๐ จิตวิทยาสังคม 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช      
และนางสาวกุลธิดา  ศรีวิเชียร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน 
ในรายวิชา ๘๓๕๓๑๐ จิตวิทยาสังคม ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
  ๑. นางสาวสุพรรณี   ผาสุก รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๓๗๐๖ เดิม F แก้ไขเป็น I 
  ๒. นางสาวปิยะทิพย์   ขอนทอง รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๒๕๖๒ เดิม F แก้ไขเป็น C 

  คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช และนางสาวกุลธิดา  ศรีวิเชียร 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช         

และนางสาวกุลธิดา  ศรีวิเชียร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๓๕๓๑๐ จิตวิทยาสังคม เรียบร้อยแล้ว    

เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา                  ข้อเสนอเพือ่โปรดพิจารณา... 

 
 



 -๑๕- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน กรณี นางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช และนางสาวกุลธิดา  ศรีวิเชียร อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา
การศึกษา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช และนางสาวกุลธิดา  ศรีวิเชียร อาจารย์ผู้สอนประจ า 
สาขาวิชาการศึกษา แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๘๓๕๓๑๐ จิตวิทยาสังคม ของนิสิตจ านวน         
๒ ราย ดังนี้ 

  ๑) นางสาวสุพรรณี   ผาสุก รหัสนิสิต  ๕๓๒๙๓๗๐๖ เดิม  F  แก้ไขเป็น  I 
๒) นางสาวปิยะทิพย์ ขอนทอง รหัสนิสิต  ๕๔๑๑๒๕๖๒ เดิม  F  แก้ไขเป็น  C 

๒.  มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางรังสริัศม์  วงศอุ์ปราช และนางสาวกุลธิดา  ศรีวเิชียร          
   เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล 
  การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาคณะ 
  พยาบาลศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์
การย้ายสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์   
การย้ายสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ คณะพยาบาลศาสตร์ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ว่าจ้างบริษัท ไอ คอนเซ็ปต์ จ ากัด
จัดท าฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ นักวิจัย/
นักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับงานวิจัย และผลงานวิจัย ซึ่งข้อมูลทั้ง ๓ กลุ่ม จะเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุน
การด าเนินงานให้กับกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยเมื่อเริ่มเปิดใช้ระบบงานแล้ว มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน



 -๑๖- 

ภาครัฐที่มีการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถน าเข้าข้อมูลทั้ง ๓ กลุ่ม เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการสืบค้นทั้งตัวนักวิจัย เครื่องมือวิจัย และผลงานการวิจัย ส าหรับผู้ที่ต้องการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น สามารถเข้ามาสืบค้นได้ รวมถึงข้อมูลดังกล่าวจะท าให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถดูข้อมูล
ศักยภาพของหน่วยงานแต่ละแห่งเพ่ือประโยชน์ในการท าโครงการร่วมกันหรือพิจารณาด้านงบประมาณต่างๆ นั้น 

   โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา          
จึงขอพิจารณาโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการน าเข้าและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลนี้    
และเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบต่อส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็น Admin        
ของระบบในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้คณะ/วิทยาลัย ที่มีห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/นักวิจัย          
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานวิจัย       
หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะ      
ของตนเอง 

๓. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความ   
เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยเข้ากับฐานข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์        
และฐานข้อมูล วช. 

๔. คณะ/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้รับทราบถึงฐานข้อมูลนี้และ    
สมัครเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลในระดับ End User ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง      
เช่น ผลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและการให้บริการ    
วิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการน าเข้าและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลนี้    
และเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบต่อส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็น Admin        
ของระบบในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้คณะ/วิทยาลัย ที่มีห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/นักวิจัย          
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานวิจัย       
หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะ      
ของตนเอง 



 -๑๗- 

๓. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความ   
เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของมหาวิทยาลัยเข้ากับฐานข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์        
และฐานข้อมูล วช. 

๔. คณะ/วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้รับทราบถึงฐานข้อมูลนี้และ    
สมัครเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลในระดับ End User ซึ่งสามารถน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง      
เช่น ผลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและการให้บริการ    
วิชาการของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการฐานข้อมูล
สร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  สรุปประเด็นปัญหาวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
 ด้วย กองบริการการศึกษาได้รวบรวมประเด็นค าร้องของนิสิตสังกัดวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง     
เพ่ือพิจารณา จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๑. เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๓ ราย        
ในรายวิชา ๕๕๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) หลักสูตรสาธารณสุข   
ศาสตรมหาบัณฑิต และรายวิชา ๒๓๙๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
study) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)    

๒. เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชาหลังก าหนด และขอยกเว้นค่าปรับการ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้ารายวิชา ๓๐๗๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ 
ให้กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม) จ านวน 
๑๑ คน 

๓. เรื่อง ขอทบทวน การถอนรายวิชา ๘๓๐๑๒๒ แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๕๔ ย้อนหลัง ให้กับนายวีรพันธ์  บุญเสาร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
โครงการพิเศษ 

๔. เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตรหัส ๕๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้รายวิชา ๐๐๑๑๒๖ Arts in Daily Life ๓(๓-๐-๖) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือก แทนรายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปบังคับ 

 

                               มต ิที่ประชุม... 
 

 



 -๑๘- 

กองบริการการศึกษาตรวจสอบแล้ว มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
๑. กรณีท่ี ๑ และกรณีท่ี ๒ นิสิตแจ้งว่าไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดบ้าง อย่างไร ประกอบ

กับไม่ได้มีการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
๒. กรณีท่ี ๓ นิสิตแจ้งว่า ไม่ทราบว่าตนเองได้ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นการลงทะเบียนซ้ า 

และไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
๓. กรณีท่ี ๔ เป็นความผิดพลาดของคณะที่ไม่ได้ตรวจสอบแผนการศึกษาในระเบียบการรับสมัคร  

ให้ตรงกับโครงสรา้งหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตรา
ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา     
ประเด็นปัญหาวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป  
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๓ ราย ในรายวิชา 
๕๕๑๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
มหาบัณฑิต และรายวิชา ๒๓๙๕๙๘ การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (Independent study) หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) โดยยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาหลังก าหนด  

๒. อนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชาหลังก าหนด และขอยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมรายวิชาหลังก าหนด ในรายวิชา ๓๐๗๕๙๘ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคการศึกษาที่ 
๓/๒๕๕๔ ให้กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม) 
จ านวน ๑๑ คน 

๓. อนุมัตถิอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ในรายวิชา ๘๓๐๑๒๒ แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ ย้อนหลัง ให้กับนายวีรพันธ์  บุญเสาร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(พัฒนาสังคม) โครงการพิเศษ 

๔. อนุมัติให้นิสิตรหัส ๕๓ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาเป็นกรณี
พิเศษ โดยใช้รายวิชา ๐๐๑๑๒๖ Arts in Daily Life ๓(๓-๐-๖) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
แทนรายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

๕. มอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
 

                            มติ ทีป่ระชุม... 
 

 



 -๑๙- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑ เรื่อง  ความก้าวหน้าการจัดท าวารสารนเรศวรพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  คณะท างานวารสารนเรศวรพะเยาได้จัดประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
มีความก้าวหน้า ดังนี้ 

๑. การจัดพิมพ์วารสารนเรศวรพะเยา จะแยกออกเป็น ๒ เล่ม ในปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม) ๒๕๕๕ คือ 

 ๑.๑  วารสารนเรศวรพะเยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑.๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๒.  ส าหรับการจัดเผยแพร่วารสารทางระบบ Online จะจัดท าคู่ขนานกับการจัดท าในลักษณะ 
   รูปเล่ม เริ่มในปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ เนื่องจากจะต้องหาผู้รับผิดชอบในการจัดท าและควบคุมระบบ 
   ดังกล่าวด้วย 

๓. ส าหรับการเตรียมรับการประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มอบให้กองบรรณาธิการ  
วารสารทั้ง ๒ สาขาประชุมและส ารวจตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว 

 ๔ กองบรรณาธิการวารสารแต่ละฉบับก าลังพิจารณาเก่ียวกับหน้าปก กองบรรณาธิการ  
   Format และ Template ให้เหมาะสมกับการด าเนินการต่อไป 

    

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานความก้าวหน้าการจัดท าวารสาร
นเรศวรพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบทุกคณะจัดส่งบทความให้กับคณะท างานวารสารนเรศวรพะเยา 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับ 
  การรับรองคุณภาพ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔(๘/๒๕๕๕)     
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานกับหน่วยนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประสานงานกับหน่วยนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  
เพ่ือตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                              มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๒๐- 

เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานหน่วยนิติการในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อไป 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง  ขอทบทวนเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
  รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอขอทบทวนเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติอัตราเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานหน่วยนิติการ ในการปรับแก้ไข

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  
๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒       เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง  ขอหารือ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๒)   
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ KM Workshop : ส าหรับ 
QA staff เพ่ือสร้าง QA working team เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด าเนินการตรวจสอบรายงาน

                      ระเบียบวาระที ่๕.๒... 
 

 



 -๒๑- 

การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และให้ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้ปรับปรุงและเพ่ิมเติมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นั้น  
 

  บัดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้อ านวยการและรองอธิการบดี  พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง)           
การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และส่งข้อปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ไปยัง
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  ๑๐๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอ านาจให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทน อธิการบดี ลงวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบการก ากับงาน
ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับค าสั่งดังกล่าวตามตารางผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และตารางผู้รับผิดชอบมาตรการของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบการก ากับงานของผู้บริหารตามตารางผู้รับผิดชอบ      

ตามรายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และตารางผู้รับผิดชอบ
มาตรการของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบรองอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ก ากับงานของผู้บริหารตามตารางดังกล่าว และส่งข้อปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะไปยังกอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพศึกษาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง  อัตราก าลังพนักงานสายวิชาการที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ รับข้อมูลสรุปรายงานอัตราก าลัง
พนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ จากกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้การประกอบ  
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายงานอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการ                          กองบริหารงานวจิัย... 
 

 



 -๒๒- 

ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการ      
ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อโปรแกรม SPSS 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
จัดตั้งหน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ท าหน้าที่ก าหนดความรับผิดชอบ และแนวทางการจัดการ เรื่อง 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดซื้อโปรแกรม SPSS เพ่ือสนับสนุนการท าโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยฯและผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมข้อมูล    
การจัดซื้อโปรแกรม และต้ังงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง  การก าหนดค่าร้อยละขององค์ประกอบในแต่ละคณะ/สาขาวิชา ในการคัดเลือก 
  บุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admission) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา        
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จึงขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน กรอกข้อมูลการใช้องค์ประกอบและ  
ค่าร้อยละในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ที่จะใช้ร่วมรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ เพ่ือสมาคมฯ จะท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ทราบเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและค่าร้อยละที่จะใช้ในการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้สมัครสอบได้อย่างถูกต้อง โดยขอความ
อนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ส่งไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลขที่ ๓๒๘ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๑๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือส่งไปยัง      
E – mail : neeranuch29@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
   



 -๒๓- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการกรอกค่าร้อยละ
ขององค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่งไปยังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ      
   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ (แบบปกติ) และพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจ าทุกปี นั้น 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยและกรอบเวลาในการด าเนินการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตุลาคม  ๒๕๕๖ – กันยายน  ๒๕๕๗) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง  ขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อติดตามผลโครงการบ าบัดทุกข์  
   บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าโครงการจัดสรร
ทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเพ่ือติดตามผลโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา” ในการจัดสรรทุน
ให้คณะ/วิทยาลัย ติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว หน่วยงานละ ๑ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุน  
ให้คณะ/วิทยาลัย มีข้อมูลในการด าเนินการ ๑ คณะ ๑ โมเดลและมีเครือข่ายในการด าเนินการระยะต่อไป  
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติดังนี้ 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือจัดท าเป็นคณะกรรมการด าเนินการใน

ภาพของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ (พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับ
ติดต่อ) 

๓. ขอให้คณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖... 
 

 



 -๒๔- 

๑. อนุมัติโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือติดตามผลโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข    
แบบ ABC จังหวัดพะเยา” 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือจัดท าเป็น
คณะกรรมการด าเนินการในภาพของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ (พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่อ) 

๓. มอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง  ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย อาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ริเริ่มด าเนิน “โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง” (Center for 
Intellectual and Small Medium-Sized Enterprises : CIPSME) ซึ่งเห็นควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว
เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจของคณะนิติศาสตร์ เป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” 
โดยเป็นหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์ นั้น 
 

 บัดนี้ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย ไดม้อบหมายให้ อาจารย์วิทูรย์  ตลุดก า อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์
ด าเนินโครงการดังกล่าวให้ลุล่วง จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม การศึกษา  
   ค่าหอพัก และการได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับนิสิตเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕           
ในโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น โครงการทุนพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และทุน
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุนการศึกษาและสวัสดิการแก่นิสิตที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว นั้น   

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๘... 
 

 



 -๒๕- 

  

 กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าหอพัก และการได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก 
และการได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ  
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (BAR) ในวันอังคารที่ ๑๙  
   มิถุนายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๑.๒ การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๑.๓ รายชื่อผู้กรอกประวัตินักวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย (University of  
   Phayao Knowledge Bank : UPKB) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
๕.๓.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิต รายวิชา  
   ๑๘๑๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ในส่วนของแผนการศึกษา และตารางการเปรียบเทียบ 
   หลักสูตรจากจ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) เป็น ๓(๓-๐-๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
   ประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๒.๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในคณะขอให้ทุกคณะจัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เสนอมหาวิทยาลัย 
   พิจารณา 
 

๕.๓.๓  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๓.๓.๑ ก าหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๒ ปี ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม  

๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๓.๒ ก าหนดการจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน   
   ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

                   ๕.๓.๑.๒ การปรับเปลี่ยน... 
 

 



 -๒๖- 

   ประกอบการประชุม 
 ๕.๓.๓.๓ รายงานผลการอนุมัติโครงการทีไ่ด้รับการบรรจุลงในระบบทรานสคริปกิจกรรม ประจ าปีการศกึษา 
   ๒๕๕๔ โดยแยกข้อมูลโครงการในด้านผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (TQF)  
   และตามกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (QA) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
   ประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
          (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
                                                                        รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
                                                  แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๗- 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


