
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา                            ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           กรรมการ 
    (นายแพทย์วิชยั  เทียนถาวร) 
๓.    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา                กรรมการ 
    (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.    รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ                     กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                           กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                 กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สรุะพล  ภานไุพศาล) 
๗.    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ               กรรมการ 
    (ดร.ดจุฤดี  ปานพรหมมินทร์) แทน 
๘.   คณบดีคณะนิตศิาสตร์                  กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ) แทน 
๙.    คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
        (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นวุตัร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
         (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 

๑๓.คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)     
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชวศกัดิ ์ รักเป็นไทย) แทน 
๑๕.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
 (นายธน ูกงัวานใจ) แทน 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
 (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
๑๙.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
    (ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ไมตรี  สทุธจิตต์) 
๒๐. ประธานสภาพนกังาน   กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากลุ)       
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สนุทรวิภาต) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ดร.ตอ่พงศ์  กรีธาชาต)ิ แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  (นางสาวกลัวรา  ภมูิลา) แทน 
๒๕. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
       (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    นางสาวหทัยา  หมัน่งาน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๒.    นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 
 
 

เร่ิมประชมุ... 
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เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
   ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาทราบ ดงันี ้
 ๑.  เพลงฟ้ามุ่ยม่วงทอง ประพันธ์ค าร้องโดย อาจารย์ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ประพันธ์ท านอง         
โดย พนัตรีประทีป  สพุรรณโรจน์   
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  เจริญสุข คณบดีคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล        
ขอเล่ือนการน าเสนอข้อมลูการจดัตัง้โครงการอาศรมศลิปินแหง่ชาต ิ(Thailand International Artist Residency)  
ในวนัพธุท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เน่ืองจากตดิภารกิจ 
 ๓.  ก าหนดให้ทุกคณะใ ช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เ ป็นตราสัญลักษณ์ของคณะ                   
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตก าหนด Font ตวัอกัษรให้คณะตอ่ไป 

   
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เร่ือง รายงานผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
  

สรุปเร่ือง 
-ในคราวประชุม ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

 
วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๑ การขอหารือเก่ียวกบันโยบาย 

การประกนัคณุภาพการศกึษา 
และการจดัการความรู้ของ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบนโยบาย 
การประกนัคณุภาพการศกึษา และการจดั 
การความรู้มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี 
การศกึษา ๒๕๕๓ ตามที่กองบริหารงาน 
วิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษาเสนอ 
 
 
 
 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

 
๔.๒  การขอหารือ... 
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  ๔.๒ การขอหารือเก่ียวกบัการ 
เลอืกกลุม่สถาบนั 
อดุมศกึษาของมหาวิทยาลยั
พะเยา  
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ    
ให้มหาวิทยาลยัพะเยาเป็นมหาวิทยาลยั 
ในกลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง ลกัษณะที่ ๒  
 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 

-ในคราวประชุม ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๑ ขออนุมัติ ( ร่าง)ประกาศ  

มหาวิทยาลยัพะเยา  เร่ือง  
ก าหนดหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิ                 และ
วิธีการจ่ายทุนการศึกษา 
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 
ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๓ 

 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมี มติอนมุตัิ (ร่าง)  
ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง การก าหนด  
หลกัเกณฑ์คณุสมบตัิ  วิธีการจ่ายเงินทนุ 
การศกึษาจากเงินรายได้ของ 
มหาวิทยาลยั ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๓   
               

กองการเจ้าหน้าที่ได้แก้ไข (ร่าง) ประกาศ 
ดงักลา่วเสนอตอ่ คณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลยัพะเยา ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๓ 

  ๔.๒ ขออนุมัติระงับการออก 
ใบปริญญาบตัร ของ นาย 
 เมธาวฒัน์  กาวิลเครือ                        
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ อนมุตัิระงบัการ 
ออกใบปริญญาบตัร ให้แก่ นายเมธาวฒัน์  
 กาวิลเครือ รหสันิสติ ๔๙๒๘๑๗๔๕  
 

กองกิจการนิสติด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

 ๔.๓ การประเมินหน่วยงาน  
การประเมินหลกัสตูร และ 
การประเมินผู้บริหาร                                      

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกอง 
บริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษา (DRAEQA) จดัท า (ร่าง) ข้อบงัคบั 
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและ  
น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษา รับทราบมติและได้น าเสนอ 
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั
พะเยา วา่ด้วย 
 หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงิน 
อดุหนนุการวิจยั พ.ศ.  ๒๕๕๓  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดย 
 มอบกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษา (DRAEQA) จดัท าเป็น (ร่าง)   
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย หลกัเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินอดุหนนุการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๓ 
น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป         
  

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษา รับทราบมติและได้น าเสนอ 
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 
 
 

๔.๕  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั... 
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  ๔.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั
พะเยา วา่ด้วย 
 การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๓  

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ โดยมอบ 
ให้กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษา (DRAEQA) จดัท าเป็น (ร่าง) 
 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย  
การให้บริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๓  และน าเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบต่อไป         

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษา รับทราบมติและได้น าเสนอ 
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 

๔.๖ (ร่าง) ทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)                                  
 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติให้จดัการ 
ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
พะเยา นดัพิเศษ เพื่อพิจารณา เร่ือง ทิศทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  
(พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เพียงเร่ืองเดียว      
ในวนัพฤหสับดีที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชมุบวร 
 รัตนประสิทธ์ิ ตอ่ไป   

ด าเนินการจดัการประชมุเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

  ๔.๗ ขอหารือเก่ียวกบัระบบการ 
เดินหนงัสอืระหวา่งคณะ 
วิชาและมหาวิทยาลยั                                  
  
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
  ๑.  มหาวิทยาลยัจะจดัเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
ประจ าคณะ ๒ คณะ ตอ่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ๑   
๑  คน โดยให้รวบรวมเอกสาร ไปแลกเปลีย่น 
กนั ณ อาคารส านกังานอธิการบดี ในเวลา 
๐๙.๓๐ น.และ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  ๒.  กรณีหนงัสอืเร่งดว่นให้เจ้าหน้าที่ด าเนิน 
การสง่หนงัสอืถงึคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ 
ที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เดิน 
เอกสาร 

อยูใ่นระหวา่งด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการพจิารณาจดัหาเจ้าหน้าที่เดนิเอกสาร 

  ๔.๘ ขออนมุตัิการจดัการเรียน 
การสอนหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชากายภาพบ าบดั  
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๑  ของมหาวิทยาลยั-                                 
นเรศวร  
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและ 
อนมุตัิการจดัการเรียนการสอน ของคณะ 
สหเวชศาสตร์โดยใช้หลกัสตูรวิทยาศาสตร- 
บณัฑิต สาขาวชิากายภาพบ าบดั พ.ศ.๒๕๕๐ 
และหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชากายภาพบ าบดั หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๑ และให้น าเสนอตอ่สภา 
มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 

คณะสหเวชศาสตร์รับทราบมติ และ  
ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 

๔.๙  ขออนมุตัิเปิดรับ... 
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๔.๙ ขออนมุตัิเปิดรับนิสติ 
ในระดบับณัฑิตศกึษา 
เข้าศกึษาในหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์
การเกษตร  แผน  ก แบบ ก ๒  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา 
๒๕๕๓ 

ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการเปิด 
รับนิสติเข้าศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา หลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การเกษตร แผน ก แบบ ก ๒ ในภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
รับทราบมติแล้ว 

  ๔.๑๐ 
 
 
 
 

ขอเสนอหลกัสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัพะเยา 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
หลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

คณะแพทยศาสตร์รับทราบมติและ   
 เสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาเรียบร้อยแล้ว 

 

-ในคราวประชุม นัดพเิศษ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๑ ทิศทางการพฒันา 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดงันี ้
     ๑.เห็นชอบกบั 
     ๑.๑  การใช้ปณิธาน (determination statement) ของ
มหาวิทยาลยัพะเยาวา่   
 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชมุชน”  
หรือ “wisdom for community empowerment”  
   ๑.๒ วตัถปุระสงค์ (จดุเน้น) ทัง้ ๕  ข้อ 
ตามที่ได้เสนอใน (ร่าง) ทิศทางการพฒันา 
มหาวิทยาลยัพะเยา  (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)  
     ๒.  มอบให้ทกุสว่นงานและหนว่ยงานจดั  
ท าแผนยทุธศาสตร์ โดยก าหนดให้แล้วเสร็จ 
ภายในวนัองัคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
และใ ห้ ยึ ดปณิ ธานและวัตถุประสง ค์    ของ
มหาวิทยาลยั (ตามมติข้อที่ ๑) เป็นเคร่ืองมือ 
ในการก ากบัทิศทาง 
     ๓.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนั 
คณุภาพการศกึษา จดัท า (ร่าง) คา่นิยมร่วม 
ของมหาวิทยาลยัพะเยาขึน้มาเพื่อพิจารณา 
ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษา รับทราบมติ  และอยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการจดัท า (ร่าง) ค่านิยมร่วม 
ของมหาวิทยาลยัพะเยา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลยัพะเยา ครัง้ ๔/๒๕๕๓  
ต่อไป 

 

ในคราวประชมุ... 
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- ในคราวประชุม ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๑ การแบง่หนว่ยงานภายใน 

คณะ/วิทยาลยั 
ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตเิหน็ชอบการ 
ยกร่างการแบง่หนว่ยงานภายในคณะ/วิทยาลยั 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ของกอง 
การเจ้าหน้าที ่

  ๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั
พะเยา เร่ือง ก าหนดอตัรา
คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่าย
ในการด าเนินงานการฝึก
ปฏิบตัิการบริบาล 
เภสชักรรม การ ฝึกปฏิบตัิการ 
เภสชักรรมโรงพยาบาล 
และการเสริมประสบการณ์
สาธารณสขุในชมุชน                        
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ  
มอบให้คณะเภสชัศาสตร์แก้ไข  (ร่าง)  
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัรา
คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานการ
ฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสชักรรม การฝึก
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาลและ  
การเสริมประสบการณ์สาธารณสขุในชมุชน                        
 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของนิติกร 

 

  ๔.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
ตนเองของ คณะ/ วิทยาลยั/  
กอง/ศนูย์ ภายในมหาวิทยาลยั
พะเยา      
 
 
                                

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ  
มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ น ารายงาน 
ผลการประเมินตนเองไปวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป   
 
 
 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ของ 
กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษาเสนอสภามหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

  ๔.๔ โครงการ “ จดัท าระบบ
ฐานข้อมลูการศกึษา-ระบบ
อดุมศกึษาอยา่งครบวงจร ” 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบและ
มอบให้ทกุหนว่ยงาน ศกึษา ตดิตาม และ
เตรียมการส าหรับการเข้าร่วมโครงการตอ่ไป 
 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษา ด าเนินการเตรียมการเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๕ ขออนมุตัิเปลีย่นช่ือหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม                                          

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้เปลีย่นช่ือ 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ตัง้แต่ปีการศกึษา 
๒๕๕๓ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
 

วิทยาลยัพลงังานและสิง่แวดล้อม 
รับทราบมติและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

๔.๖ (ร่าง) ข้อบงัคบั... 
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  ๔.๖ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
พะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔                                    
 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบ 
โดยมอบกองบริการการศึกษาแก้ไข  
(ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยาพจิารณา      
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป  

กองบริการการศกึษาได้ด าเนินการแก้ไข 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลยัพะเยา เป็น  (ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัพะเยา พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๗ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
พะเยา วา่ด้วย การศกึษา 
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเหน็ชอบโดย 
มอบกองบริหารงานการศกึษา แก้ไข  
(ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 

กองบริการการศกึษาได้ด าเนินการแก้ไข 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลยัพะเยา เป็น  (ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัพะเยา พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๘ ขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการพเิศษ 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้คณบดี 
จดัระบบการบริหารงานภายในคณะตาม 
ความเหมาะสมได้ โดยค าสัง่แต่งตัง้ 
ของคณบดี 
 

คณะรับทราบมตแิล้ว 

  ๔.๙ ขออนุมัติย้ายสาขาวิชา ของ
นายตรีสนิธุ์ โพธารส 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้ถอนวาระ
การประชมุ และให้น าเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพะเยา  
พิจารณาตอ่ไป 

กองการเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลมหาวิทยาลยัพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง ตอบรับการเป็นสถาบันพี่เลีย้ง 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี คณะเภสชัศาสตร์ ได้ย่ืนค าขอรับรองสถาบนัผลิตบณัฑิตทางเภสชัศาสตร์ และรายงาน
แบบประเมินตนเองเพ่ือรับรองสถาบนัผลิตบณัฑิตทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม  
เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการรับรองสถาบนัผลิตบณัฑิตและเห็นชอบหลกัสูตรเภสชัศาสตร์ สภาเภสชักรรม
คณะเภสชัศาสตร์ จงึได้ขอความอนเุคราะห์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร รับเป็นสถาบนัพ่ีเลีย้ง นัน้ 

 
 

บดันีท้างคณะเภสชัศาสตร์... 



 -๙- 

บดันี ้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตอบรับการเป็นพ่ีเลีย้ง และได้เสนอแนะว่า 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัความร่วมมือในการเป็นสถาบนัพ่ีเลีย้ง จงึเห็นควรให้มีการท าบนัทึกข้อตกลง   
ความร่วมมือขึน้ระหว่างสถาบนั ซึ่งทางคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยันเรศวร ได้ร่วมกัน
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึน้ โดยจะจัดให้มีการลงนามในบนัทึกดงักล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๓ เร่ือง สรุปการประชุมวิชาการหัวข้อ “ มิติใหม่ของการวิจัยสถาบัน ” 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร  
ได้ร่วมประชมุวิจยัสถาบนัระดบัชาติ เร่ือง “ มิตใิหมข่องการวิจยัสถาบนั ” ระหวา่ง วนัท่ี ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน   ๒๕๕๓  
จดัโดยสมาคมวิจยัสถาบนัและพฒันาอุดมศึกษา (สวพอ) ท่ีศนูย์ประชุมสถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือติดตามพัฒนาการของการวิจัยสถาบัน และแสวงหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบการวิจัยสถาบัน         
เพ่ือพฒันาการศกึษาตามกรอบ TQF โดยมีเอกสารประกอบการประชมุ ๒ เร่ือง คือ 

๑. กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา : กลยทุธ์ด้านการสอนของ รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี       
    (เอกสารหมายเลข ๑/๒) 
๒. การวิจยัสถาบนักบั TQF ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรณี  รุจกรกานต์  (เอกสารหมายเลข ๒/๒) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ และมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพจดัอบรม ในวนัพธุท่ี 
๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา ดงันี ้
 

๑. ชว่งเช้า : โครงการ TQF 2 R: โจทย์ (ประเดน็) วิจยัจากการท า TQF และทนุสนบัสนนุการวจิยั 
ส าหรับพนกังานสายวิชาการ 

๒. ชว่งบา่ย : โครงการ  R 2 R: โจทย์ (ประเด็น) วิจยัจากงาน Routine และทนุสนบัสนนุการวิจยั 
ส าหรับพนกังานสายบริการ  

 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔... 

 



 -๑๐- 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เร่ือง โครงการพัฒนากว๊านพะเยา เร่ือง “ ลุ่มน า้กว๊านพะเยากับแนวทางการจัดการน า้ ” 
สรุปเร่ือง 

ด้วยในวนัพฤหสับดีท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จนัทร์แก้ว ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าส านกังานมลูนิธิชยัพฒันา ได้เสนอร่างโครงการพฒันากว๊านพะเยา เร่ือง “ลุ่มน า้กว๊านพะเยา
กบัแนวทางการจดัการน า้” เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ซึ่งเป็น
โครงการร่วมมือระหว่างจังหวัดพะเยา กรมชลประธาน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ผู้ น าท้องถ่ิน และมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ๕ แผนงาน            
รวมทัง้สิ น้ ๒๔ โครงการ โดยใช้งบประมาณโดยประมาณ ๙๖๗ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน ๕ ปี         
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชุมรับทราบและมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกันคณุภาพ จดัประชมุร่วมกัน
ระหว่างอธิการบดี ผู้ บริหารมหาวิทยาลัย และนักวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือท าความเข้าใจในรายละเอียด                 
และเตรียมการส าหรับขัน้ตอนตอ่ไป โดยก าหนดประชมุโครงการกว๊านพะเยา วนัพฤหสับดีท่ี ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
                                ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๓    
เม่ือวนัพธุท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 
มต ิ  ที่ประช ุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาล ัยพะเยา                   
ครั ง้ที ่ ๔/๒๕๕๓ เมื ่อวนัที ่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้วมีมต ิรับรองรายงานการประชมุโดยให้แก้ไข            
หน้าท่ี ๓ ข้อ ๑.๓ จาก ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัพะเยาใช้สญัลกัษณ์ สตัภัณฑ์ แก้ไขเป็น ตราสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มีลกัษณะเป็นรูปสตัภัณฑ์ สีขาว 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓... 

 



 -๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  เร่ือง (ร่าง) ทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
สรุปเร่ือง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมนัดพิเศษ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้มีมติมอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ         
จดัท า (ร่าง) ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) นัน้ 

 

ในการนี  ้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จึงได้จัดท ารายงานความก้าวหน้า               
(ร่าง) ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) โดยเน้นไปท่ี ปณิธาน วัตถุประสงค์           
และคา่นิยมร่วม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ความก้าวหน้า (ร่าง) ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ดงักล่าว เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ปณิธาน วัตถุประสงค์ และค่านิยมร่วมใน (ร่าง)ทิศทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และก าหนดให้มีการประชุม เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์        
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) ระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัคณะตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ในปณิธาน วัตถุประสงค์    
และค่านิยมร่วม ในวันท่ี ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ  ชัน้ ๒                
อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เร่ือง (ร่าง) ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมนัดพิเศษ เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้มีมติมอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ         
จดัท า (ร่าง) คา่นิยมร่วมของมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 

 

ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ ได้จดัท า (ร่าง) คา่นิยมร่วมของมหาวิทยาลยัพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุารจงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คา่นิยมร่วมของมหาวิทยาลยัพะเยาดงักล่าว เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว... 



 -๑๒- 

มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบให้   
ทุกฝ่ายน าไปใช้ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพฒันามหาวิทยาลยัในทุกระดบั  
 
ระเบียบวาระที่  ๓.๓ เร่ือง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ    
                                   วิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเร่ือง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓     
เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบในร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
คณุสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงินทนุการศกึษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัพะเยา และมอบให้งานนิติการจดัท า
ประกาศดงักล่าว นัน้ 

บัดนี ้งานนิติการ กองการเจ้าหน้าท่ี ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบบัลงนาม) 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา   
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัพะเยาตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
คณุสมบตั ิและวิธีการจ่ายเงินทนุการศกึษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัพะเยา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เร่ือง  ขอพจิารณาโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในและข้อเสนอ                                  
                                      ประเดน็เชิงนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
เร่ืองเดมิ 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีภาระหน้าท่ีในการตรวจสอบ             
การปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  เสนอรายงานให้ทราบถึงปัญหา             
จากการปฏิบตัิงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา และสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาต่างๆ สรุปผลและรวบรวมข้อมูล
การติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ               
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสมัฤทธ์ิของงาน รวมทัง้ให้มีการบริหารจดัการท่ีดี 
 
 
 

ข้อเท็จจริง... 
 



 -๑๓- 

ข้อเทจ็จริง 
  ๑) ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร และแต่งตัง้ผู้บริหารหน่วยงานตา่งๆ 
และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตัง้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการควบคมุ ก ากับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน   
งานบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  
  ๒)  ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคณุภาพของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
กระทรวงศกึษาธิการ ก าหนดให้เป็นตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพ การเน้นการบริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายใน 
   ๓)  เทา่ท่ีได้ตรวจสอบหาข้อมลูการบริหารความเส่ียงจาก มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สรุปได้ว่า 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเร่ิมด าเนินงาน ตัง้แต่ มิถุนายน ๒๕๕๒ อย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด    
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ข้อพจิารณา 
  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน่วยตรวจสอบภายใน (มีโครงสร้างขององค์กรอยู่แล้ว)        

และงานบริหารความเส่ียงดงักล่าว เป็นภาระงานใหม่ท่ีต้องด าเนินการ จึงได้จัดองค์กรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว    
(หน่วยตรวจสอบภายใน) เพ่ือเป็นการรองรับภาระงานดังกล่าว และเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยเพิ่ม           
“ งานวางแผนและพัฒนาการบริหารความเส่ียง ” อยู่ในหน่วยดังกล่าว พร้อมทัง้เพิ่มงานบริหารและธุรการ        
และงานวิจยัและประเมินผล 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานกุาร  จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตั ิดงันี ้
๑) โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และหน้าท่ีความรับผิดชอบของบคุลากรในหน่วยงาน 
๒) ข้อเสนอประเด็นเชิงนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  

ในเบือ้งต้น ๓ ด้าน ดงันี ้
๒.๑ การบริหารด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ พสัด)ุ 

 ๒.๒ การบริหารด้านยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 
 ๒.๓ การบริหารด้านการพฒันาบคุลากร 
 

มติ    ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี ้
๑. อนุมตัิโครงสร้างการบริหารจดัการหน่วยตรวจสอบภายใน    
๒. ข้อเสนอประเด็นเชิงนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

ในเบือ้งต้น ๓ ด้าน ให้เพิ่มเป็น ๔ ด้าน คือ ๒.๔ การบริหารหลกัสตูร 
๓. มอบฝ่ายเลขานกุารส าเนากฎหมายความเส่ียง แจกให้ทกุคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ ตอ่ไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 



 -๑๔- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เร่ือง การพจิารณา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชกิจฉกุเฉิน ซึ่งจะรับนิสิตเข้าศกึษาในปีการศกึษาท่ี ๑/๒๕๕๔ โดยหลกัสตูรได้ผ่าน ความเห็นชอบ
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการวิชาการ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้วนัน้ 
 

  ในการนี  ้คณะแพทยศาสตร์ จึงขอน าเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔        
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ปรับแก้ (ร่าง) หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมหลักสูตร 
                                   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี วิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจดัท า (ร่าง) หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ และได้ผ่านความเห็นชอบตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้วนัน้ 
 

  ในการนี ้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว... 



 -๑๕- 

มต ิ    ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมปรับแก้
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓             
และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓  เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เร่ือง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   
                                            พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา ได้จัดตัง้หน่วยงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาขึน้ ในกองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัพะเยา ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา นัน้ 
 

  ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขอหารือเก่ียวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุารจงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๓ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบให้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพ
การศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๔.๓.๒ เร่ือง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรม        
                                         การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ได้จดัตัง้หนว่ยงานพิจารณารับรองการ
ท าวิจยัในมนษุย์ขึน้ ในกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือให้การขอท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั  
มนษุย์ของมหาวิทยาลยัพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน นัน้ 

 

ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา จึงขอหารือเก่ียวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย               
ในมนษุย์ พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



 -๑๖- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์             
พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบให้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพ
การศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย       
ในมนษุย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
        
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๓ เร่ือง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณ           
                                           การใช้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดตัง้หน่วยงานพิจารณารับรอง    
การท าวิจยัในสตัว์ขึน้ ในกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือให้การขอท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์
ของมหาวิทยาลยัพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน นัน้ 

 

  ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา จึงขอหารือเก่ียวกับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สตัว์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ   

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สตัว์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ     ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบให้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพ
การศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สตัว์  
พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป                
  
ระเบียบวาระที่  ๔.๓.๔  เร่ือง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการวารสาร  
                                             มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓    
สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดตัง้หน่วยจัดท าวารสารขึน้ใน   
กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือให้การด าเนินงานเก่ียวกบัวารสารของมหาวิทยาลยัพะเยา  

 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย... 



 -๑๗- 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน กองบริหารงานวิจยัฯ จึงได้จัดท า (ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

  ในการนี ้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา       
พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 
มติ     ที่ประช ุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบให้กองบริหารงานวิจยัและประก ัน
คณุภาพการศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการวารสาร
มหาวิทยาลยัพะเยา   พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป                
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัย          
                             และแนวทางปฏิบัต ิ  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา มีหน้าท่ีในการประสานงานและส่งเสริม
โครงการวิจยัในมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินงานของนกัวิจยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับจรรยาบรรณนักวิจัยท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาต ิ  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
จรรยาบรรณนกัวิจยั และแนวทางปฏิบตั ิพ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิให้กบันกัวิจยั 
  

 ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา จึงใคร่ขอหารือ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
วา่ด้วย จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวทางปฏิบตั ิพ.ศ.๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวทางปฏิบตัิ พ.ศ.๒๕๕๓ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว... 

 



 -๑๘- 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยมอบให้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพ
การศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทาง
ปฏิบตั ิพ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป      
       
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เร่ือง พจิารณาประเดน็ข้อห่วงใยของนายกแพทยสภาในการจัดการเรียน     
                                  การสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี แพทยสภาได้รับรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรใหม่    
  พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ และนายกแพทยสภาได้ให้สมัภาษณ์ในส่ือจ านวน ๕ ฉบบั โดยกล่าวว่า
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยพะเยารับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๑๕ คน และจากนัน้เพิ่มเป็น        
๓๐ คนในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม นายกแพทยสภามี ข้อห่วงใยในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร            
แพทยศาสตรบณัฑิตอยู ่๓ ประเดน็ ดงันี ้

(๑) งบประมาณสนบัสนนุนิสิตแพทย์ท่ีได้รับจากรัฐบาลตามรายหวั 
(๒) งบประมาณในการก่อสร้างอาคารส าหรับการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษาแพทย์ 
(๓) การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีอาจารย์ขาดแคลน ซึ่งมีศิ ริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นสถาบนัพ่ีเลีย้ง 
 

  ในการนี ้คณะแพทยศาสตร์ จึงขอน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
และพิจารณาประเด็นข้อห่วงใยของนายกแพทยสภา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ประเด็นข้อห่วงใยของนายกแพทยสภา ในการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา ท าหนังสือชีแ้จง 
ประเด็นข้อห่วงใยของนายกแพทยสภา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ไปยงันายกแพทยสภาตอ่ไป  
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 



 -๑๙- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เร่ือง การตดิตามคุณภาพบัณฑติ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.    
ได้ก าหนดตวัชีว้ดัในการประเมินสถาบนัอดุมศกึษา รอบท่ี ๓ ซึง่จะเร่ิมในเดือนมิถนุายน  ๒๕๕๔ โดยมีตวัชีว้ดั ๒ ตวั คือ 

  ๑) บณัฑิตปริญญาตรี ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
  ๒) คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิอดุมศกึษา   
 และได้ขอให้สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.เป็นหนว่ยงานกลาง    

ในการส ารวจข้อมลูดงักลา่วให้ สมศ.นัน้ 

 คณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ ได้อนุมตัิให้ สทส. ด าเนินการเร่ืองนีโ้ดยด่วน เพ่ือให้ทนักับการ
ประเมินสถาบนัอุดมศึกษา รอบ ๓ สทศ. จึงได้วางระบบการส ารวจข้อมูลทาง Internet ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง   
เช่น บัณฑิต ผู้ ใช้บณัฑิต อาจารย์ผู้ สอน ผู้ ปกครอง ประชาชน ฯลฯ ซึ่ งเม่ือมหาวิทยาลัยต้องการจะได้ข้อมูล            
ก็สามารถขอได้จาก สทศ.  
  จึงเรียนมาเพ่ือสอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมโครงการดงักล่าว โดยขอให้ทางมหาวิทยาลยั
กรุณาตอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพ่ือ สทศ. จะได้ด าเนินการตอ่ไป 
 

  ในการนีก้องบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา จึงขอน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือพิจารณาการตดิตามคณุภาพบณัฑิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
การตดิตามคณุภาพบณัฑิต เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 
มต ิ    ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้กองแผนงาน และทกุคณะศึกษา ติดตาม และเตรียมการ
ส าหรับการตดิตามคณุภาพบณัฑิตตามท่ีเคยปฏิบตัมิาตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เร่ือง ขออนุมัติโครงการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก   
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยามีนโยบายให้คณะพยาบาลศาสตร์จดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เพ่ือเป็น
สวสัดกิารแก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั นัน้ 

 

ในการนี  ้คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดท าโครงการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์            
สถานรับเลีย้งเด็กอายตุ ่ากว่า ๓ ปี ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี ด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบประมาณลงทนุในการจดัตัง้ ดงันี ้

 
 

๑. คา่ปรับปรุงอาคารสถานที่... 



 -๒๐- 

๑. คา่ปรับปรุงอาคารสถานท่ี         ๒,๑๘๓,๑๑๓.๙๓  บาท 
๒. คา่วสัด ุครุภณัฑ์                  ๔๕๔,๓๘๖.๐๐  บาท 
๓. คา่อบรมหลกัสตูรการเลีย้งดเูดก็อายตุ ่ากวา่ ๓ ปี แก่ผู้ดแูลเดก็                ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 รวมงบประมาณทัง้สิน้         ๒,๖๓๙,๔๙๙.๙๓  บาท 
           (สองล้านหกแสนสามหม่ืนเก้าพนัส่ีร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา

อนมุตัโิครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ตอ่ไป 
 

มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้ 
๑. อนมุตัโิครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาพิจารณางบประมาณลงทุนในการจดัตัง้

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต่อไป   
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เร่ือง ขออนุมัตกิารปรับปรุงห้องสุขาส าหรับคนพกิาร ตามกฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวย                       
                                       ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สรุปเร่ือง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
มหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้มีมติมอบให้ศูนย์บริการและ
สนับสนุนนิสิตพิการน าเสนอ เร่ือง การปรับปรุงห้องสุขาส าหรับคนพิการ อาคารเรียนรวมหลังเก่า รวมถึง        
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีอ านวยความสะดวกแก่นิสิตพิการ และอาคารทุกหลัง เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือพิจารณาด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง นัน้ 
 

  ในการนี ้ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) จึงขอน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เร่ือง การปรับปรุงห้องสุขาส าหรับคนพิการ ตามกฎกระทรวงก าหนด           
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนมุตั ิเร่ือง การปรับปรุงห้องสขุาส าหรับคนพิการ ตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ 
ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมอบหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตอ่ไป 

 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว... 



 -๒๑- 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
๑. อนมุตัิการปรับปรุงห้องสขุาส าหรับคนพิการ ตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก

ในอาคารส าหรับ ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘   
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา พิจารณาด าเนินการปรับปรุงห้องสุขาส าหรับ 

คนพิการตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๙ เร่ือง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการหย่ังรากแก้วสู่ภาคการศึกษา 
                                         สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วย Personal Software Process    
                                 (PSP Academic Initiative) ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ       
การส่ือสารเข้าร่วมโครงการ “หยั่งรากแก้วสู่ภาคการศึกษาสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพด้วย  Personal 
Software Process (PSP Academic Initiative)” ของเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศนูย์บริหารจดัการ
เทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ      
เพิ่มศกัยภาพของอาจารย์ผู้สอน ให้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างของการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ยกระดับความรู้ของนิสิตทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของ
ภาคอตุสาหกรรมอย่างแท้จริง สร้างความน่าเช่ือถือในการจ้างงาน และเพิ่มอตัราการมีงานท าของบนัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ส่ง นายกนกวรรธน์  เซ่ียงเจ็น 
อาจารย์ประจ าวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทน เพ่ือเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดงักล่าว       
เขตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ กับ สวทช.          
และคณะได้พิจารณาในรายละเอียดข้อตกลงแล้ว มหาวิทยาลยัไมไ่ด้เสียประโยชน์ใดๆ 
  บดันี ้เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ได้จดัท า บนัทึกข้อตกลงร่วมมือ ระหว่าง สวทช. 
กบั มหาวิทยาลยัพะเยา ตามข้อตกลงท่ีได้ประกาศไว้ใน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการหยัง่รากแก้วสู่ภาคการศกึษาสร้างนกัพฒันาซอฟต์แวร์
มืออาชีพ ด้วย Personal Software Process (PSP Academic Initiative) ระหว่าง สวทช. กบั มหาวิทยาลยั
พะเยาเพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ ที่ประช ุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการหยั่งรากแก้ว            
สู่ภาคการศึกษา สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วย Personal Software Process (PSP Academic 
Initiative) ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลยัพะเยา โดยมอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕... 



 -๒๒- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เร่ือง ขอแจ้ง (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  
สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จดัท า (ร่าง) 
คูมื่อการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพ่ือให้สถานศกึษามีความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐาน 
ตวับง่ชี ้เกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานคณุภาพของ สมศ. นัน้ 
  

 ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศึกษา จึงขอแจ้ง (ร่าง) คู่มือการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์                     
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 
มติ ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ เร่ือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา       
                              เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ รับการประกาศให้เ ป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ                        
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ตัง้แตว่นัท่ี ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ดงันัน้ จึงเห็นเป็นการ
สมควรในการจดัท า ข้อบงัคบัของหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิตขึน้ เพ่ือให้การศกึษาปริญญา เภสชัศาสตรบณัฑิต                       
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ของมหาวิทยาลัยพะยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและคุณภาพ     
สอดคล้องกับ ข้อบังคับสภา เภสัชกรรม  ว่ า ด้วย  หลัก เกณฑ์การสอบความ รู้ เ พ่ื อขอขึ น้ทะ เบี ยน                              
และรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา                 
เพ่ือปริญญา เภสัชศาตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๕๓ เสนอเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา เภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ตอ่ไป 

  
 

มติ..ที่ประชมุได้พิจารณา... 



 -๒๓- 

มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาเพ่ือปริญญา เภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม พ.ศ.๒๕๕๓                 
และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๓ เร่ือง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา                                
                                   แพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี  คณะแพทยศาสตร์  ก าลังด า เนิ นการจัดท าหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิ ต        
มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา  
รับรองหลกัสตูรนัน้ ซึง่ในหลกัสตูรดงักลา่วจะต้องมีการอ้างถึงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาเพ่ือ
ปริญญา แพทยศาสตรบณัฑิต  
 ดงันัน้ คณะแพทยศาสตร์จึงได้จดัท า (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาเพ่ือ
ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๓ ขึน้ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา       
พิจารณาตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
 ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา แพทยศาสตรบณัฑิต  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอ่ไป 
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา  ว ่าด้วย 
การศึกษาเพ่ือปริญญา แพทยศาสตรบณัฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่   ๕.๔  เร่ือง รายงานการพิจารณาข้อเท็จจริง กรณีการขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน                        
                                            ของ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี  
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน                  
ของ ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี เม่ือวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
 ในการนี ้เพ่ือให้การรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงดงักล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
คณะศิลปศาสตร์ขอส่งรายงานการพิจารณาข้อเท็จจริง กรณีการขอแก้ไขผลการเรียน ของ ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 



 -๒๔- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
   ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา          
รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขออนมุตัแิก้ไขผลการเรียน ของ ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี ตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตดิงันี ้

๑. อนมุตักิารขอแก้ไขผลการเรียนของ ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี 
๒. มอบกองบริการการศกึษา จดัท าประกาศ หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตักิารรายงานผลการศกึษา

ตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที ๕.๕ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ อ่ืน ๆ    
 

๕.๕.๑  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้

 ๕.๕.๑.๑ การก าหนดสีประจ าคณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 ๕.๕.๑.๒ ก าหนดให้ทกุคณะจดันิทรรศการในงานเปิดตวัมหาวิทยาลยัเพ่ือชมุชน ให้แล้วเสร็จภายใน   
   วนัเสาร์ท่ี ๑๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ  
 

๕.๕.๒  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้ 
 ๕.๕.๒.๑ ก าหนดการประชมุวิชาการ “ มหาวิทยาลยักบัการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” และมหกรรม ม.พะเยา                                   

รวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน ๕ ธันวามหาราช ครัง้ ท่ี  ๒  โครงการพัฒนา                          
มหาวิทยาลยัสูอ่งค์การสร้างเสริมสขุภาพ (Healthy University) วนัท่ี ๑๖-๑๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓      

                      ณ ห้องภกูามยาว ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    
                        ประกอบการประชมุ  
 ๕.๕.๒.๒ รายงานอบุตัเิหตรุถโดยสารประจ าทาง มหาวิทยาลยัพะเยาพลิกคว ่า เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน     
                      ๒๕๕๓ โดยศนูย์การแพทย์ได้รับผู้บาดเจ็บมารักษา ๑๕ คน และสง่ตอ่ไปรักษาพยาบาล             
               ท่ีโรงพยาบาลพะเยา จ านวน ๓ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

๕.๕.๓  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งก าหนดการโครงการผู้บริหารสถานศึกษาเย่ียมชมมหาวิทยาลยัพะเยา    
            วันจันทร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมพญาง าเมือง อาคารหอประชุมพญาง าเมือง     
            มหาวิทยาลยัพะเยา 
   

๕.๕.๔  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้
 ๕.๕.๔.๑ ขอสนบัสนนุบคุลากรจาก คณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ เพ่ือท างานตามโครงสร้างของกองบริหาร    
                        งานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ในหนว่ยงานท่ียงัไมมี่ผู้ รับผิดชอบรายละเอียดปรากฏ      
                    ตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

๕.๕.๔.๒ ก าหนดการประชมุ... 



 -๒๕- 

 ๕.๕.๔.๒ ก าหนดการประชมุโครงการส ารวจภาวะต้นทนุศกัยภาพ และทิศทางการพฒันาจงัหวดัพะเยา  
                            ในหวัข้อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภยั วนัจนัทร์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓       
                         เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาหม่ืนปีริมกว๊านพะยา จงัหวดัพะเยา 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
   
ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๒๖- 

 
 
 
 
 

 


