
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) 

วันพฤหัสบดีที ่๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (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 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
 
 
 ๑๖. คณบดคีณะศิลปศาสตร.์.. 
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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.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน  
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)    
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ (แทน)  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  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. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

       ๑๕. นายอนุชา... 
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๑๕. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๑๗.   นายจักรพงค์  มาลีพัตร   นักนโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยาจะด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทยบ์ริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรถบัสของมหาวิทยาลัยพะเยา หากหน่วยงานใด

ประสงค์จะใช้บริการ  สามารถติดต่อได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โดยหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ ามันเชื้อเพลิง  

๓. สภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าตรวจประเมิน หลักสูตรเทคนิคการ แพทย์ของคณะสหเวชศาสตร์               
ซ่ึงมีข้อเสนอใหค้ณะปรับปรุงจ านวนอาจารย์ต่อนิสิต ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาเทคนิคการแพทย์ 
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ         
คณะอ่ืน  ๆในการโอนย้ายอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย ์ไปสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 

๔. ก าหนดจัดกิจกรรมเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และก่อให้เกิด     
ความสามัคคี ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยมหาวิทยาลัยจะแจกร่มให้นิสิต และขอความร่วมมือ   
คณะ/วิทยาลัย จัดท าสถานทีส่ าหรับเสียบร่มไว้ด้านหน้าอาคารเรียนด้วย   

๕. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย พะเยา จะตั้งงบประมาณเพ่ือ ก่อสร้างอาคาร เรียนส าหรับ          
การเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยแบ่งห้องเรียนออกเป็น ๖ ห้องๆ ละประมาณ ๕๐๐ คน  

๖. ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ติดบัตรพนักงานแบบคล้องคอ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๗. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงวัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต   
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน ในเล่ม
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการพิมพ์ผิดในหน้า ๑๔ ข้อ ๒.๑ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

                  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภายใต้องค์ประกอบ
คุณภาพ ๙ ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเ ข้า และกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ . ๒๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่พัฒนาโดย สมศ. ที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (สมศ.) อีก ๑๕ ตัวบ่งชี้ (สมศ.๑ – ๑๕) ส าหรับกลุ่มตัวบ่งชี ้   
อัตลักษณ์และ กลุ่มตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม  (สมศ. ตัวบ่งชี้ ๑๖ – ๑๘) สถาบันจะด า เนินการทุกปีหรือไม่  หรือ          
ใช้ตัวบ่งชี้อ่ืนเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ของตนเองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน และขอให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน  ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบันตาม         
ตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ ์จ านวน ๓๘ ตัวบ่งชี้ พร้อมจัดส่ง
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภ ายใน     
ระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๕ คณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง สรุปการด าเนินงานส านักงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุป ผลการด าเนินการส านักงานเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบสร้างสรรค์ (Area Base Development Creative Collaborative Centre) 
โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบยูนิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
                 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 

 
 



 -๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง  สรุปการด าเนินงานโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสรุป ผลการด าเนินการโครงการ ๑ คณะ ๑ 
โมเดล เพื่อให้เห็นข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานของคณะต่างๆ ที่ลงพื้นที่และเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการประชุม
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะ เมื่อวันอังคารที่  ๓ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ๒๔ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา  
  (UPQA) 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอ รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศ      
เพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA) ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ในการพัฒนาระบบสารเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA System) เพ่ือใช้ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

                ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘... 
 

 



 -๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ เรื่อง  แผนผังการท างานและความสามารถของระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูล 
  งานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร ขอน าเสนอแผนผังการท างานและความสามารถของระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
     ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 

สายบริการ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท าตัวอย่างบัตรพนักงานแบบคล้องคอ 
ให้กับพนักงานสายบริการ  
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อ 

รับนิสิตฝึกสอน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
รอลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนที่มหาวิทยาลัย 
ออกแนะแนวสัญจร ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ  
         ๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี 

การทุจริตการสอบของนางปุนรดา  วรรณารักษ์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการ 
น าเสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินยันิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
พิจารณาต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘... 
 

 



 -๗- 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 
สายวิชาการในการปรับแก้ไข (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 
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการติดต่อประสานงานกับ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
       ๓.๑ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ 

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการรอลงนามสัญญาทุนวิจัย 
และระบบฐานข้อมูลส าหรับการสนับสนุนโครงการวิจัย 
จากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

       ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
(ประเภทการนวดไทย) 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 
ในการขออนุมัติเงินสมทบเพื่อจัดท าหนังสือคู่มือและ 
เพิ่มการสอบเป็นภาษาอังกฤษจาก อบจ.  

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าปฏิทินเตรียม 
จัดอบรมเป็นผู้ประเมิน (ASSESSORS) รอบ ๒ 

 
        ๔.๑๓ ความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย 

หนึ่งจังหวัด 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมและสรุปผล 
ความก้าวหน้าโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งท่ี ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) 
 

 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๕... 
 

 



 -๘- 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
         ๕.๑.๖ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยสอนและหารืออัตรา

ค่าตอบแทนการสอน รายวิชา ๐๐๑๑๐๓ 
ทักษะภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการขออนุมัติ 
ยกเลิกการจ้างผู้ช่วยสอนของคณะศิลปศาสตร์เนื่องจาก 
ได้รับบุคลากรเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวแล้ว 

          ๕.๑.๑๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความ
ร่วมมือพั ฒนาอาชีพและบ่มเพาะ ธุรกิจ
ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิตระหว่าง 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท ซอฟท์แสควร์ 
๑๙๙๙ จ ากัด 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการจัดประชุมร่วมกับบริษัทซอฟท์สแควร ์
๑๙๙๙ จ ากัด เพื่อวางแผนโครงการและงบประมาณร่วมกัน 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
         ๔.๑ ขอความอนุเคราะหย์กเว้นค่าเล่าเรียน 

ส าหรับบุตรผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ 
 

กองกิจการนิสิตปฏิบัติตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

        ๔.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสันต ิ
ศิริคชพันธุ ์อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๒๕  
ดุริยางควิจักษณ ์
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และศิลปกรรมศาสตร์ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
กรณี นายสันติ  ศิริคชพันธุ์ 
 

          ๔.๒.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๗๐๔๒๖๒ คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ ๒ 
และรายวิชา ๗๐๔๒๓๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ในการจัดท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
กรณี นายศุภกิจ  ไชยโรจน์ 

           ๔.๒.๓ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นางรังสิรัศม์ วงศ์อุปราช และนางสาวกุลธิดา   
ศรวิีเชียร อาจารย์ประจ ารายวิชา ๘๓๕๓๑๐ 
จิตวิทยาสังคม 
 

คณะศิลปศาสตร์ว่ากล่าวตักเตือน นางรังสิรัศม์ วงศ์อุปราช  
และนางสาวกุลธิดา  ศรวิีเชียร เรียบร้อยแล้ว 

         ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาประสานกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เพื่อเตรียมการจัดท า
ฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

         ๔.๕ สรุปประเด็นปัญหาวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
ในการสรปุรายงานผลการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งท่ี ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) ต่อไป 

                   ๕.๑.๑ ความก้าวหน้า... 
 

 



 -๙- 

        ๕.๑.๑ ความก้าวหน้าการจัดท าวารสารนเรศวรพะเยา 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการคณะท างานวารสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดท ารูปเล่มวารสารนเรศวร  
ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 

        ๕.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัล 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการน าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

         ๕.๑.๓ ขอทบทวนเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการน าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งท่ี ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕)  

        ๕.๒.๒ หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดท าเอกสารหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

         ๕.๒.๓ อัตราก าลังพนักงานสายวิชาการที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา ในการรอสรุปอัตรา 
ก าลังพนักงานสายวิชาการจากกองการเจ้าหน้าที่ 

        ๕.๒.๔ ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อโปรแกรม SPSS 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารประสานกับศูนย์บริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารในการน าเสนอผลการส ารวจ 
ความต้องการซอฟท์แวร์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

         ๕.๒.๕ การก าหนดค่าร้อยละขององค์ประกอบในแต่ละ
คณะ/สาขาวิชา ในการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) 
 

กองบริการการศึกษาได้ส่งข้อมูลไปยังส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
 
 

        ๕.๒.๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการเวียนแจ้งให้ทุกคณะทราบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

        ๕.๒.๗ ขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อติดตามผลโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  
แบบ ABC จังหวัดพะเยา 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการขออนุมัติจัดสรรทุน 
สนับสนุนการวิจัยเพื่อติดตามผลโครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา 

        ๕.๒.๘ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
ออกประกาศปรับปรุงโครงสร้างสว่นงานในคณะเพื่อ 
เพิ่มศูนยว์ิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เข้าในโครงสร้างของคณะ 
 

                 ๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศ... 
 



 -๑๐- 

         ๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม  การศึกษาค่าหอพัก และ
การได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕)      
เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๗           
(๑๑/๒๕๕๕) เมื่อศุกรท์ี่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  ขอหารือโครงการวิจัยท่ีไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
ในประเด็นการด าเนินการติดตามโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ๓ กรณี ดังนี ้
  กรณีท่ี ๑ เพ่ือพิจารณายกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนที่เบิกไป 

 ผลการด าเนินงาน นักวิจัยยังขาดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเอกสารการเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน   
ตามตัวชี้วัดในสัญญา โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑๐ โครงการ 
 กรณีท่ี ๒ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เร่งด าเนินการประสานงานกับกองคลังและส่งเอกสารการเงินภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าเกินก าหนดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนเงินที่เบิกไป 
 ผลการด าเนินงาน นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาด
เอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวชี้วัดในสัญญา โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
จ านวน ๕ โครงการ  

                              กรณีที่ ๓... 
 

 



 -๑๑- 

 กรณีท่ี ๓ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปและมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ติดตามให้ด าเนินการตามสัญญา 

  ผลการด าเนินงาน นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัยเนื่องจาก 
๑. โครงการวิจัย วจ ๕๓๐๒๒๕ หัวหน้าโครงการ นายอดศิร  ประสิทธิ์ศักดิ์ อยู่ระหว่างการน าเสนอ

บทความวิจัยจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  
 ข้อมูลพิจารณา ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

๒. โครงการวิจัย วท ๕๑๐๒๐๒๙ หัวหน้าโครงการ นายณัฎฐนันท์  สุรพินิจ อยู่ระหว่างการจัดท าบทความ
ต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสาร Research Journal of Medicinal Plant และนักวิจัยได้ด าเนินการ
เผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว  
 โครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๒ โครงการ 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
โครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ในประเด็นการด าเนินการติดตามโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้ ๓ กรณี ดังนี ้
  กรณีท่ี ๑ เพ่ือพิจารณายกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนที่เบิกไป 

 ผลการด าเนินงาน นักวิจัยยังขาดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเอกสารการเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตาม
ตัวชี้วัดในสัญญา โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑๐ โครงการ 
 กรณีท่ี ๒ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เร่งด าเนินการประสานงานกับกองคลังและส่งเอกสารการเงินภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าเกินก าหนดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนเงินที่เบิกไป 
 ผลการด าเนินงาน นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาด
เอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวชี้วัดในสัญญา โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
จ านวน ๕ โครงการ  

  กรณีท่ี ๓ เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปและมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ติดตามให้ด าเนินการตามสัญญา 

  ผลการด าเนินงาน นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัยเนื่องจาก 
๑. โครงการวิจัย วจ ๕๓๐๒๒๕ หัวหน้าโครงการ นายอดิศร  ประสิทธิ์ศักดิ์ อยู่ระหว่างการน าเสนอ

บทความวิจัยจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  
 ข้อมูลพิจารณา ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

๒. โครงการวิจัย วท ๕๑๐๒๐๒๙ หัวหน้าโครงการ นายณัฎฐนันท์  สุรพินิจ อยู่ระหว่างการจัดท าบทความ
ต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสาร Research Journal of Medicinal Plant และนักวิจัยได้ด าเนินการ
เผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว  
 โครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๒ โครงการ 

 
 
 
 
 
 

                             มติ ที่ประชุม ... 
 

 



 -๑๒- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนที่เบิกไป  กรณีท่ีนักวิจัยยังขาดส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์และเอกสารการเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวชี้วัดในสัญญา               
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑๐ โครงการ 

๒. อนุญาตให้เร่งด าเนินการประสานงานกับกองคลังและส่งเอกสารการเงินภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๕ ถ้าเกินก าหนดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนเงินที่เบิกไป กรณีท่ี
นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาด
เอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวชี้วัดในสัญญา โดยโครงการวิจัยที่
ด าเนนิการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๕ โครงการ  

๓. อนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปและมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ติดตามให้ด าเนินการตามสัญญา กรณีท่ี นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลา       
การด าเนินโครงการวิจัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการน าเสนอบทความวิจัย จ านวน ๒ โครงการ 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาด าเนินการโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ตามมติ
ที่ประชุม ข้อที ่๑ ข้อที่ ๒ และข้อที ่๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง การด าเนินการโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อติดตามผลโครงการ       
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา” และมอบคณะ/วิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการของคณะ/วิทยาลัย 
เพ่ือจัดท าเป็นคณะกรรมการด าเนินการในภาพของมหาวิทยาลัย นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอการด าเนินการโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
แบบ ABC จังหวัดพะเยา ที่จะด าเนินการขอรับทุนสนับสนุน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา        
การด าเนินการโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ให้เร่งเสนอโครงการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดตั้งส่วนงานเพิ่มเติม คือ 
ห้องปฏิบัติการกลาง สังกัดกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ห้อง NUR ๑๓๐๑ – ๑๓๐๓ นั้น  

                    กองบริหารงานวิจัย... 
 

 



 -๑๓- 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง 
“โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง ” เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยที่มาใช้บริการ และสอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา  รวมถึงการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งในปัจจุบันห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวมีอาจารย์และผู้ช่วยนักวิจัยมาใช้บริการห้องเป็นจ านวนมาก กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา  จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง ) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่อง มือกลาง ” 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง”และ 
มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติดังกล่าว     
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อไป 

๒. เห็นชอบให้อาจารย์ นักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย มาใชห้้องปฏิบัติการกลางร่วมกันต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคลังสมอง (Think tank)  
 ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคลังสมอง (Think tank) ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือด าเนินการด้านการส่งเสริม
สนับสนุนและบริหารงานเกี่ยวกับงานวิจัย ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการคลังสมอง (Think tank) ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคลังสมอง (Think tank) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
คลังสมอง (Think tank) ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 
 

                       ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 

 



 -๑๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดประเด็นการวิจัย เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน” และเพ่ือปรับให้สนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ จ านวน ๖ ด้าน นั้น 

  กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ด้านต่างๆ และมอบผู้รับผิดชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  ๑.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนของจังหวัดพะเยา 

มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
  ๒. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการน้ า 

๒.๑  การจัดการปริมาณน้ ากว๊านพะเยา มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒.๒  การจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓  การจัดการสัตว์น้ ากว๊านพะเยา มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.๔  การบริหารลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มอบคณะศิลปศาสตร์ 

  ๒.๕  การติดตามตรวจสอบโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มอบคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

  ๓.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ    

มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 
  ๕. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยสิ่งแวดล้อม มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารวิจัยในพื้นท่ีสูง มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดพะเยา มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และคณะวิทยาศาสตร์ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
มอบผู้รับผิดชอบ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ดังนี้ 
  ๑.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนของจังหวัดพะเยา 

มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
  ๒. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการน้ า 

๒.๑  การจัดการปริมาณน้ ากว๊านพะเยา มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒.๒  การจัดการคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓  การจัดการสัตว์น้ ากว๊านพะเยา มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.๔  การบริหารลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มอบคณะศิลปศาสตร์ 

  ๒.๕  การติดตามตรวจสอบโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ ากว๊านพะเยา มอบคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 

  ๓.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                      ๔. (ร่าง) ยุทธศาสตร์... 
 

 



 -๑๕- 

  ๔.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ    
มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล 

  ๕. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยสิ่งแวดล้อม มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยในพื้นที่สูง มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗.  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดพะเยา มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และคณะวิทยาศาสตร์ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดสรรทุนงบประมาณระดับ
คณะ/วิทยาลัย ในการท าโครงการวิจัย และให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและทราบภาระหน้าที่   
ของผู้รับผิดชอบร่วม ทั้งระยะเวลาของการด าเนินงานเพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลยั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
ระดับคณะ/วิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอหารือโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการท่ีสร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและ     
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบัน    
การศึกษาต่างๆ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิ จารณา
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ ต่อไป 

                             มติ ที่ประชุม... 
 

 



 -๑๖- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ 
ในประเด็นที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ (อากาศดี ) ข้อที่ ๒.๒ โดยจัดในลักษณะการประชุม
นานาชาติร่วมกับ Mini พะเยาวิจัย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖(๑๐/๒๕๕๕) 
เมื่อวันที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมติมอบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กรณีการลงทะเบียนเรียนของนิสิตต่อไป นั้น  

 

 บัดนี้ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้เสนอแนะให้มีการตรวจสอบเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนิสิต       
โดยกองบริการการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัจจุบันนิสิตมีจ านวน เพ่ิม
มากขึ้นกรณีดังกล่าว เห็นสมควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙.๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ว ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. รับทราบ 
๒. มอบอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษา ก ากับและดูแล เรื่องการลงทะเบียนเรียน

ของนิสิต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ 
๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณา
แผนการศึกษาของหลักสูตร โดยให้มีการจัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๒ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงพลศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๙. หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงพลศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

           กองบริการการศึกษา... 
 

 



 -๑๗- 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษาหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๑.๒ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๕ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตร 
    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๘ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงพลศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๙ หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงพลศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตก าลังคนด้านการแพทย์แผนจีน เพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ตามยทุธศาสตร์การพัฒนาคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  
 

  กองบริการการศึกษา  จึงขออนุมัติ บรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๒. มอบกองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลเสนอกองแผนงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรฯ พิจารณาต่อไป 
 

 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓... 



 -๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การสอบทานรายงานทางการเงิน ๒๕๕๔ และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยอาจารย์จินดา  อมราสิงห์ ได้น าเสนอผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ๒๕๕๔ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒ (๕/๒๕๕๕) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร ในการประชุมได้กล่าวถึง เรื่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาวะการเงินของมหาวิทยาลัย และอาจท าให้แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลเสียหายในระยะยาว    
ไดจ้ากการสอบทานได้พบรายการต่างๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัพะเยา มีมติเห็นควร
เสนอรายงานผลการสอบทาน ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาสั่งการ ๓ ประเด็น ดังนี ้

๑. มอบกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดท าทุนประเดิมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน    
หลังจากได้รับเอกสาร ทั้งนี้หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระ ยะเวลาที่ก าหนด   
ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. มอบกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการแก้ไขรายการต่างๆ จากการสอบทาน ดังนี ้
- รายการในข้อที่ ๑ 
- รายการในข้อที่ ๒ 
- รายการในข้อที่ ๓ 
- รายการในข้อที่ ๔ 
- รายการในข้อที่ ๕ 
- รายการในข้อที่ ๖ 
- รายการในข้อที่ ๗ 
- รายการในข้อที่ ๙ 
- รายการในข้อที่ ๑๐ 
- รายการในข้อที่ ๑๑ 
- รายการในข้อที่ ๑๒ 

๓. ควรจะด าเนินการจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) เพ่ือด าเนินการวางระบบด้านการเงิน บัญชี
และการควบคุมภายใน ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
   

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ๒๕๕๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองคลังด าเนินการปรับแก้ไขระบบด้านการเงิน บัญชีและการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอ   

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
๓. มอบหน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 

                          ระเบียบวาระที่ ๕.๓… 
 



 -๑๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา  แจ้งเรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งส าเนาหนังสือ
ส านักงาน ก .พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๓๕๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๗๓ หลักสูตร  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  

๕.๓.๒  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๕.๓.๒.๑  ก าหนดการรายละเอียดวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๒ ปี  รายละเอียดปรากฏตาม 
  เอกสารประกอบการประชุม 
๕.๓.๒.๒ รายงานการจัดหารายไดก้ารจัดแสดงโขนกรมศิลปากร ในโอกาสวันครบรอบ ๒ ปี แห่งการสถาปนา 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้รับเงิน จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท   
๕.๓.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายในวันปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
๕.๓.๒.๔ ก าหนดการประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

โดยมีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ถึงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา       
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพ่ือให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

 

๕.๓.๓ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รายงานการด าเนินโครงการเส้นทางอาหารปลอดภัย        
  จากฟาร์มเกษตรถึงผู้บริโภค ซึ่งได้รับการอนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้ว  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 -๒๐- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


