
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๓๙ (๑๓/๒๕๕๕) 

วันจันทร์ที ่๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แทน 
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 
  (นายกฤษดา  ใจแก้วทิ) แทน 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (ดร.ธีระพจน์  ศุภวิริยะกิจ) แทน  
 
 
 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. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงค์พัฒนศิริ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ดร.วีระ  เลิศสมพร) แทน   

๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  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.  นายเพชร  พงษ์เฉย (แทน)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๓. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

               ๑๕. นางสาวหัทยา... 
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๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๗. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๑๘.   นายจักรพงค์  มาลีพัตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๙. นางอินทนิล  จินดากาศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๐. นางสาวนภาพร  จักร์เขียว  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๒๑. นายสมทบ  เหล็กสิงห์  หัวหน้างานรับเข้า 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๐๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยา มอบคณะสะสมเงินงบประมาณรายไดค้งเหลือไว้ที่คณะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

เป็นต้นไป  
๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมอบคณะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการหลักสูตรปริญญาตรี 

โครงการพิเศษ และหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
๓. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๕๖ ให้กับคณะโดยค านวณจากจ านวน     

นิสิตของแต่ละคณะ 
๔. คณะที่มีความ ประสงค์ จะจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานภายในคณะเพ่ิม  ในลักษณะลูกจ้างชั่วคราว           

โดยใช้เงนิสะสมงบประมาณรายได้ของคณะ ให้ด าเนินการประสานกองแผนงานก่อนที่จะด าเนินการจ้าง 
๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดร่มบริการส าหรับบุคลากร และนิสิตภายในมหาวิทยาลัย พะเยา  จ านวน 

๑๐,๐๐๐ คัน โดยมอบกองกิจการนิสิต ด าเนินการจัดร่มมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบและจัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บร่มไว้ด้านหน้าอาคาร 

๖. ในปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา จะปรับปรุงบริเวณดา้นหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
พิธีรบัพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔   

๗. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย พะเยา จะตั้งงบประมาณเพ่ือ ก่อสร้างอาคาร เรียนส าหรับ          
การเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  โครงการจัดหาเครื่องดนตรี 
สรุปเรื่อง 
  กองกิจการนิสิต ขออนุมัติโครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทย  โดยเบิกจ่ายจากเงินรับบริจาค
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงินจ านวน ๒๑๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 

   
   

                        ฝ่ายเลขานุการ... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงก าหนดการโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหาร 
   สถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 กองบริการการศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการด าเนินโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓... 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสายบริการ 
 
 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. มอบกองกิจการนิสิต จัดเตรียมข้อมูลการจัดท า ชุดปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน   

เพื่อร่วมหารือกับผู้บริหาร ก่อนน าเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอให้กับพนักงานสายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ในการขอ  
รูปถ่ายพนักงานในการ จัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอ
ให้กับพนักงานสายบริการ 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ

โรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. เห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ประสานกับกองบริการการศึกษาในการด าเนินการลงนามบันทึก      

ความร่วมมือต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของสาขาวิชาการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ในการส่งรายชื่อโรงเรียนและขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  

กรณีการทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔ โดย      
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการน าเสนอ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบนิสิต พ.ศ. 
๒๕๕๔ ให้นิติกรตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบ 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘... 
 

 

-๕- 



 -๖- 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งท่ี ๔ 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๗ ขออนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรี 

แบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติจัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง                 
ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในการจัดท าปฏิทินเทียบโอน และเกณฑ์ 
การเทียบโอนผลการเรียน เสนอวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 

 

 



 -๗- 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 
๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ โครงการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าสัญญาทุนวิจัย และ        

ระบบฐานข้อมูลส าหรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายไดข้องคณะ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการรอลงนามสัญญาทุนวิจัย 
และระบบฐานข้อมูลส าหรับการสนับสนุนโครงการวิจัย 
จากงบประมาณรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์ 
แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
๒. อนุมัติให้ด าเนินโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) เพื่ออบรมผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 
โดยใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการจากรายรับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ               
เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 
ในการขออนุมัตโิครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
(ประเภทการนวดไทย) และขออนุมัติจากกองประกอบ
วิชาชีพ 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยสอนและหารือ     

อัตราค่าตอบแทนการสอน รายวิชา 
๐๐๑๑๐๓ ทักษะภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลเสนอกองแผนงาน    
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ขออนุมัติยกเลิกการจ้างผู้ช่วยสอนของคณะศิลปศาสตร์ 
เนื่องจากได้รับบุคลากรเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว 
แล้ว 
 

๕.๑.๑๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการ
ความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะ
ธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อม         
ในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นิสิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับบริษัท ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ จ ากัด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความ
ร่วมมือพัฒนาอาชีพ และบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการท างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซอฟท์แสควร์ ๑๙๙๙ 
จ ากัด 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงทาง 
วิชาการฯ และวางแผนการด าเนินงาน ในภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

             ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖... 
 

 



 -๘- 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง 
พื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕.๑.๑ ความก้าวหน้าการจัดท าวารสาร 
นเรศวรพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบทุกคณะจัดส่งบทความให้กับคณะท างานวารสาร     
นเรศวรพะเยา ต่อไป 
 
 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการคณะท างานวารสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดท ารูปเล่มวารสารนเรศวร  
ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 
 

๕.๒.๓ อัตราก าลังพนักงานสายวิชาการที่ใช้     
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย และกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการ

ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕      
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
สรุปอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 

๕.๒.๔ ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อโปรแกรม 
SPSS 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวบ      
รวมข้อมูลการจัดซื้อโปรแกรม และตั้งงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารและศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อโปรแกรม SPSS  
และงบประมาณเสนออธิการบดีต่อไป 
 

๕.๒.๘ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยอยู่ภายใต้การบรหิารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์ในการ 
ปรับปรุงประกาศโครงสร้างงานในคณะเพื่อเสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ต่อไป 
 
 

                    ๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



 -๙- 

๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าหอพัก และการได้รับเงินค่าใช้จ่าย 
รายเดือนของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก 

และการได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ ขอถอนโครงการโปรแกรมการเรียน

ระดับปริญญาเอกเกียรติยศ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ถอนโครงการโปรแกรมการเรยีนระดับปริญญาเอก
เกียรติยศ 
 

คณะวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องรับทราบมติ 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๑ ขอหารือกรณีสมุดค าตอบ 
รายวิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณของคณะนิติศาสตร์  
เพื่อจัดท าสมุดค าตอบรายวิชากฎหมาย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 

คณะนิติศาสตร์ได้แจ้งอาจารย์ภายในคณะ 
เพื่อจัดท าสมุดค าตอบเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๔.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ การด าเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การด าเนินงาน
ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนออธิการบด ี
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 

                       ๔.๓ การขออนุมัต.ิ.. 
 



 -๑๐- 

 ๔.๓ ขออนุมัติผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ด าเนินการตามประกาศ        

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และ    
อัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตต่อไป 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์และสโมสร 
นิสิตคณะได้อนุมัติให้นิสิต ท้ัง ๒ ราย กูย้ืมเงินฉุกเฉิน           
ของคณะ เพื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับ 
โดยนิสิตจะช าระงวดแรกในวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ต่อไป 
 

๕.๑.๑ ขอหารือ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๓) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจาร ณาแล้วมีมติมอบผู้อ านวยการและรองอธิการบดี พิจารณาตรวจสอบ     
(ร่าง ) การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  และส่งข้อ
ปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง) รายงาน 
การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๔) 
 

๕.๑.๒ (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    
เรื่อง ก าหนดอัตราการให้รางวัลแก่
หน่วยงานท่ีเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองดีเด่น 
 

มต ิ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานหน่วยนิติการในการปรับ   

แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการให้รางวัลแก่หน่วยงาน       
ที่เขียนรายงานการประเมินตนเองดีเด่น 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึ กษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๕.๒.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน  กรณี 
นางสาววิลา สินี  วดีศิริศักดิ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๘๓๓๒๓๒ เศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  แก้ไข          

ผลการเรียน ในรายวิชา ๘๓๓๒๓๒ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ของนายคมกริช  
เถลิงศักดิ์สกุล รหัสนิสิต ๕๓๒๙๑๘๒๕ จากเดิม D แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นางสาววิลาสินี วดีศิริศักดิ์  เป็นหนังสือ            
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา       
ตามก าหนด หรอืขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ เรียบร้อยแล้ว 

                          ๕.๒.๒ โครงการ... 
 

 



 -๑๑- 

๕.๒.๒ โครงการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษกระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษา
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย พิจารณาความต้องการในการร่วมทุนที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษาร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายฝ่ายละเท่าๆ กัน และส่งข้อมูลไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ท าหนังสือเวียนแจ้งโครงการดังกล่าวไปยังคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รวบรวมความต้องการในการร่วมทุนดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว  

๕.๒.๓ 
 

ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน
เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเงื่อนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษาในการ 
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การขอใช้
ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 

๕.๒.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
      ๑.๑   ช่ือรายวิชาเดิม ภาษาไทย ๑๘๒๕๑๑ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปลี่ยนเป็น ๑๘๒๕๑๑ 
           เตรียมวิทยานิพนธ ์

๑.๒   ช่ือรายวิชาเดมิ ภาษาอังกฤษ ๑๘๒๕๑๑ Research Methodology เปลี่ยนเป็น             
      ๑๘๒๕๑๑ Thesis Preparation 

๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา    
เพื่อทราบ 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการน าเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อทราบ 

๒. ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการน าเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๕.๒.๖ 
 
 
 
 

แผนการเลื่อนเปิดภาคเรียนเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นช่วง ๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๒. มอบกองบริการการศึกษาแจ้งส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ต่อไป 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ 
แจ้งส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๘           
(๑๒/๒๕๕๕) เมื่อพฤหัสบดทีี่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยใหป้รับแก้ไข หน้าที่ ๑๕ 
เพ่ิมเติม (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ข้อที่ ๘ 
ดังนี ้

๘. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด มอบกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดย นายช านาญ  แสงแก้ว และมอบคณะเกษตรศาสตร ์ 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา 

 
ระเบยีบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ถอนวาระการประชุม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือประสานงาน
กับกองคลังให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลางมาประกอบพิจารณา นั้น 

   บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประสานงานกับกองคลังเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา         
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
                                มติ ที่ประชุม... 

 

 

-๑๒- 



 -๑๓- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรือ่ง ขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  กฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕ (๙/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตอินุมัติหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) นั้น 

   เนื่องจากกองกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า แต่เดิมหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร
สังกัดคณะนิติศาสตร์ และได้รับการอนุมัติบรรจุเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรปรับแก้ไข
มติที่ประชุม 

 จากเดิม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

  เป็น มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ดังนี้  

 จากเดิม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ เข้าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 เป็น มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการ ขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร       
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ดังนี ้ 

จากเดิม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส าขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ เข้า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
เป็น มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไป 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  

 
 
 
                           ระเบียบวาระที่ ๔... 

 

 



 -๑๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง           
กรณี นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์         
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต ของนางสาวสุธิดา  อาวุธ  รหัสนิสิต 
๕๓๓๐๑๓๗๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ นั้น 

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ 
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต เรียบร้อยแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

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

ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน กรณี นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติใหน้ายเรืองรอง  สุวรรณ์การ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แก้ไขผลการเรียน 
ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต ของนางสาวสุธิดา  อาวุธ  รหัสนิสิต ๕๓๓๐๑๓๗๑ 
จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเรืองรอง  สุวรรณการ 
เป็นหนังสือ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผล
การศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองแผนงาน ได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูลแผนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก ที่จะท าการเปิดหลักสูตรใหม่ และจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
นั้น 
 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

             ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๕- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ต่อไป  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
 

๑. อนุมัตบิรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
  

ปีการศึกษา หลักสูตร คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อหลักสูตร 
๒๕๕๔ การจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน คณะแพทยศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ๑. น.บ. กับ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
๒๕๕๕ 

 
การจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน คณะศิลปศาสตร์ ๑. กศ.บ. (การศึกษา) กับ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

๒. กศ.บ. (การศึกษา) กับ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
คณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ๑. น.บ. กับ บช.บ.  

๒๕๕๖ 
 

ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

๑. ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลักสูตร ๕ ปี) 
 

 ระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ๑. วท.ม. (การประมง) 
 คณะแพทยศาสตร์ ๒. วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓. วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ๔. ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ๕. วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดล้อมและนิเวศชุมชน) 
 ระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ๑. ปร.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อมและนิเวศชุมชน) 
 คณะศิลปศาสตร์ ๒. ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) 
 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ๓. ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 การจัดการศึกษาแบบคู่ขนาน คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ ๑. น.บ. กับ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

รวม   ๑๔ 
   

๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
  จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  การท่องเที่ยว 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และเนื่องจาก
ทางคณะได้รับอาจารย์ใหม่ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามหลักสูตรดังกล่าว นั้น 

  คณะวิทยาการ จัดการ และสารสนเทศศาสตร์  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลดังนี้ 

๑. หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข เพ่ือน าเสนอ สกอ. 
๒. หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก สก.อ. เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
                  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



 -๑๖- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา     
อนุมัติเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว    
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาส ตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ขอหารือ (รา่ง) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
  (แก้ไขปรับปรุง ครั้งท่ี ๔) 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ 
มิถุนายน  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบผู้อ านวยการและรองอธิการบดี พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมิน
ตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๓) และส่งข้อปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นั้น    
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๔) และขอความอนุเคราะห์กอง /ศูนย์             
ที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง และจัดส่งให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ รองอธิการบดีและผู้อ านวยการกอง พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) 
รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๔) และส่งข้อ
ปรับปรุงแก้ไข /ข้อเสนอแนะ ไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง  ขอหารือโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๒ และการประชุม 
  ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ ในประเด็นที่ ๒ 
ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๖ (อากาศดี ) ข้อที่ ๒.๒ โดยจัด ในลักษณะการประ ชุมนานาชาติร่วมกับ Mini 
พะเยาวิจัย นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ โครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ และการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

                                   มติ ที่ประชุม… 
 



 -๑๗- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. มอบทุกคณะประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒       

และการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ ภายในคณะ 
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร .บุษบง จ าเริญดารารัศมี ตรวจสอบโครงการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ และการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรือ่ง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบใหก้องบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ    
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารงานเกี่ยวกับการวิจัย ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง ) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัย
มหาวิทยาลยัพะเยา 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัย 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ     
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารงานเกี่ยวกับการวิจัย ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง ) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน วิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓... 
 

 



 -๑๘- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการแต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วิชาการ (Proceedings) 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดจัดโครงการประชุมท างวิชาการ 
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ และการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการ
ที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิ ตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น 

   
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติในหลักการ ดังนี ้
๑. แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจา กการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาต ิพะเยาวิจัยครั้งที่ ๒  
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี เป็นผูป้ระสานงานแต่งตั้งกองบรรณาธิการ

จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตอินุมัติในหลักการ ดังนี ้

๑. แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจา กการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาต ิพะเยาวิจัยครั้งที่ ๒  

๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี เป็นผู้ประสานงานแต่งตั้งกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วย      

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่คาร์บอนต่ า เพื่อเฉลิม      
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ระหว่าง สมาคมสันนิบาต 

  เทศบาลแห่งประเทศไทย กับหน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมสนับสนุนโครงการและ  
 ๑๖๖ เทศบาลน าร่อง 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง และการโยธา สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
ได้ก าหนดจัดพิธีเปิดตัว โครงการเทศบาลไทยสู่เมืองคาร์บอนต่ าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๘๔ พรรษา มีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕       
ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมบทบาทการ มีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาสู่ “เมืองคาร์บอนต่ า (Low Carbon City)” 
 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอน าเสนอ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่ เมือง คาร์บอนต่ า เ พ่ือเฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ระหว่าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กับ
หน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมสนับสนุนโครงการและ  ๑๖๖ เทศบาลน าร่อง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
 

                               มติ ทีป่ระชุม... 
 

 



 -๑๙- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วย ความร่วมมือในการ

ขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ระหว่าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กับหน่วยงาน
ที่เป็นภาคีร่วมสนับสนุนโครงการและ ๑๖๖ เทศบาลน าร่อง 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑.๑  การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ)   
จะต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                 
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนถึงจะด าเนินการเสนอขอไปยังแหล่งทุน 
ควบคู่กับ  เสนอไปยัง อพ .สธ . และต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ของการขอ
งบประมาณ และต้องเป็นลักษณะประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใช้เฉพาะ    
ในโครงการ อพ.สธ. เท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๑.๒ ปฏิทินการด าเนินงานกิจกรรม ที่สนับสนุนด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษ าและการประเมิน      
หน้าทีข่องผู้บริหารระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

   ประกอบการประชุม     
 ๕.๓.๑.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียด 
   ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๑.๔ ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน
 : มุมมองจากผู้ให้ทุน ” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมบว ร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๑.๕ ขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัยประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
รายละเอียดได้ท่ี http://www.draeqa.up.ac.th/ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๓.๓  ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) แจ้งก าหนดการโครงการมหาวิทยาลัยพะเยาเดินเพื่อ
สุขภาพ (Challenge Day) วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
 
              ๕.๓.๔ ผู้อ านวยการศูนย.์.. 

 

 

http://www.draeqa.up.ac.th/


 -๒๐- 

๕.๓.๔ ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๔.๑ รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA)  

เพ่ือใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ       
การศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๔.๒ แผนผังการท างานและความสามารถของระบบบริหารงานวิจัยและฐานข้อมูลงานวิจัย                 
   มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๑- 

                                                                                                                                                                                                                                      


