
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) 

วันอังคารที ่๑๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. 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 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน  
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (พ.ญ.ณัฎฐินี  นันทาทอง) 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 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
 
 
 ๑๖. คณบดคีณะศิลปศาสตร.์.. 
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๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล) 
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. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๖. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ์ (แทน)  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘.  นายเพชร  พงษ์เฉย (แทน)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๐. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๒. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

                        ๑๔. นายอนุชา... 
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๑๔. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๕. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๑๗.   นายจักรพงค์  มาลีพัตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๘๘๓,๓๑๐,๘๐๐ บาท และตัง้งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สมทบ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๓,๓๑๐,๘๐๐ บาท  

๒. มหาวิทยาลัยพะเยาจะเริ่มก่อสร้างอาคารการแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
เป็นต้นไป  

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาจะตั้งงบประมาณเพ่ือ ก่อสร้างอาคารเรี ยนรวม ซ่ึงสามารถบรรจุนิสิต ได้ประมาณ 
๓,๖๐๐ คน และจะใช้เป็นส านักงานของศูนย์หนังสือจุฬาฯ และกองบริการการศึกษา 

๔. มหาวิทยาลัยพะเยาจะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนน และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔   

๕. มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัด ต้ังคณะทันตแพทย ศาสตร์  ซ่ึงได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารยแ์ละนิสิตต่อไป 

๖. ศูนย์การแพทยเ์ปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Service Centre) ส่วนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ชื่อเป็นศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. ปัญหาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และทางเดินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มอบกองอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
๘. มหาวิทยาลัยพะเยาจะก่อสร้างอาศรมศิลปินแห่งชาติ (Thailand International Artist Residency)       

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ       
 งาน ทางวิทยาศาสตร ์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้สรุปสาระส าคัญใน การประชุมคณะกรรมการ
แห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา ได้ใช้
ประโยชน ์รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่าย 
   มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร .สันธิวัฒน์  พิ ทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
เตรียมการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิริยะนุภาพ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น จากการเข้าร่วม
ประชุม มหาวิทยาลัยพะเยาได้เสนอกรอบการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี จ านวน ๑ โครงการ และโครงการวิจัยร่วมเชิงพาณิชย์ จ านวน ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่นักวิจัยเคย
เสนอของบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจะคัดเลือกโครงการที่เข้า
หลักเกณฑ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในปัจจุบัน ซึ่งท าให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ไม่ได้มีการประกาศรับ
ข้อเสนอการวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  รายงานผลการให้ค าปรึกษาสัญจร ระยะท่ี ๒ (รอบวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕  
   และวันที่ ๔ และวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕) 
สรุปเรื่อง 
 กองกิจการนิสิต งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน ขอรายงานการให้ค าปรึกษาสัญจร ระยะที่ ๒ 
ประจ ารอบวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๔ และ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและระบบ 
   การเทียบโอนหน่วยกิตกลาง 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและระบบการเทียบโอนหน่วยกิตกลาง ในคราวประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องบอลรูม 
ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
                     ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 

 
 



 -๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลั กสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษา จาก ดร.นิภาพรรณ  โฆษิตสกุลชัย และนางรังสิรัศม์  วงศ์อุปราช เป็น นางสาว
น้ าฝน  กันมา และนางสาวดรุณี  อภัยกาวี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบข้อหารือองค์ประกอบคณะกรรมการ         
   สัตวแพทยสภา กรณีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบข้อหารือองค์ประกอบคณะกรรมการ สัตวแพทยสภา
กรณีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง  การรับแบบย่ืนส าเร็จการศึกษา (UP ๒๔) 
สรุปเรื่อง 
 กองบริการการศึกษา ขออนุมัติให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้รับแบบยื่นส าเร็จการศึกษา ( UP ๒๔) และ
รวบรวมส่งกองบริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ เรื่อง การจัดซื้อ/จ้างวัสดุ แบบรวมศูนย ์
สรุปเรื่อง 
 กองคลัง จะด าเนินการจัดซื้อ/จ้างวัสดุ แบบรวมศูนย์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ เพ่ือประโยชน์   
ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ในการประหยัดงบประมาณ โดยมีรายการวัสด ุจ านวน ๙ รายการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

                 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙... 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๕ การลงนามบันทึกความร่วมมือ 

กับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. เห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน 
๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ประสานกับกองบริการการศึกษาในการด าเนินการลงนามบันทึก      

ความร่วมมือต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการน า 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครั้งท่ี ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕   
 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  

กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการเสนอ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหร้องอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ตรวจสอบ           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘... 
 

 



 -๗- 

- 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 ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์ 

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

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 
ในการรอผลอนุมัติจากกองประกอบโรคศิลปะ 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพรอ้มของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                         ๕.๒.๘ ขออนุมัต.ิ.. 
 

 



 -๘- 

๕.๒.๘ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒ นากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์  
ในการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในคณะ  
เพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศกึษา 
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 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเงื่อนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ในคราวประชุม ครั้งที ่๓๘... 
 

 



 -๙- 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ ขอหารือโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนที่เบิกไป กรณีที่นักวิจัยยังขาดส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์และเอกสารการเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา              
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑๐ โครงการ 

๒. อนุญาตให้เร่งด าเนินการประสานงานกับกองคลังและส่งเอกสารการเงินภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าเกินก าหนดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนเงิน  
ที่เบิกไป กรณีที่นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังขาดเอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา             
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๕ โครงการ  

๓. อนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปและมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ติดตามให้ด าเนินการตามสัญญา กรณีที่นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการน าเสนอบทความวิจัย จ านวน 
๒ โครงการ 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาด าเนินการโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
ตามมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการติดตามโครงการวิจัย      
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ตามมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ 
ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ 
 

 ๓.๒ การด าเนินการโครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา 
 
 

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ /วิทยาลัยที่ยังไม่ได้ด าเนินโครงการให้เร่ง    
เสนอโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการรวบรวมโครงการบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา 
 

 ๔.๑ (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง 
“โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง ) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง ”     

และมอบกองบริหารงานวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. เห็นชอบให้อาจารย์ นักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย มาใช้ห้องปฏิบัติการกลางร่วมกันต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
เพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

                       ๔.๒ (ร่าง) ค าสั่ง... 
 

 



 -๑๐- 

 ๔.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการคลังสมอง (Think 
tank) ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคลังสมอง (Think tank) ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการจัดท า ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคลังสมอง (Think tank) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 ๔.๓ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

มต ิ       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย  
และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง) นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

 ๔.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับทุน 
อุดหนุนโครงการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย 
 

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลยั 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการเผยแพร่ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
และจัดท าคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัต ิเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 ๔.๕ ขอหารือโครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โครงก ารประชุมทางวิชาการระดับชาติ       
พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ ในประเด็นท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ (อากาศดี) ข้อที่ ๒.๒   
โดยจัดในลักษณะการประชุมนานาชาติร่วมกับ Mini พะเยาวิจัย  
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ขออนุมัติโครงการประชุมทางวิชาการระดบัชาต ิ
พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๑.๑ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณีการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
 
 

มต ิ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. รับทราบ 
๒. มอบอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ/วิทยาลัย ท่ีจัดการศึกษาก ากับดูแล เรื่อง การลงทะเบียน 

เรียนของนสิิต 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ของคณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษาก ากับดูแล  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนิสิต เรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๒ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีน 
บัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
๑. อนุมัติบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา              

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. มอบกองบริการการศึกษารวบรวมข้อมูลเสนอกองแผนงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรฯ พิจารณาต่อไป 

กองบริการการศึกษาด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
เสนอกองแผนงาน เพือ่น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว 

                     ๕.๒.๓ การสอบทาน... 
 

 



 -๑๑- 

๕.๒.๓ การสอบทานรายงานทางการเงิน ๒๕๕๔ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ๒๕๕๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองคลังด าเนินการปรับแก้ไขระบบด้านการเงิน บัญชีและการควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
๓. มอบหน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๑.  หน่วยตรวจสอบภายในรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
๒.  อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการปรับแก้ไข 
    ระบบด้านการเงิน บัญชีและการควบคุมภายในตาม 
    ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย       
    พะเยา 
๓.  หน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย       

 พะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๓๙ (๑๓/๒๕๕๕) เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓๙ (๑๓/๒๕๕๕)      
เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๓๙           
(๑๓/๒๕๕๕) เมื่อจันทรท์ี่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน   
  และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓ (๑๗/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อรับนิสิตฝึกสอน        
และมอบคณะศิลปศาสตร์ประสานกับกองบริการการศึกษาในการด าเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือต่อไป นั้น 

   บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ไดต้รวจสอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา
กับโรงเรียน และบันทึกเพ่ิมเติมแนบท้ายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน และบันทึกเพ่ิมเติม 
แนบท้าย ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน และ
บันทึกเพ่ิมเติมแนบท้าย 

๒. มอบงานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป  
 

 

 
 
 

                          ระเบียบวาระที่ ๔... 
 

 

-๑๒- 



 -๑๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและ 
  ส่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้ตรวจสอบ  (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง      
การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรด     
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอถอนวาระการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
  พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า  (ร่าง ) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
บริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) เพ่ือสนับสนุนในการด าเนิน
กิจกรรมของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะร่วมมือกับ ๓ หน่วยงานร่วมกัน ระหว่าง
เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นการด าเนินกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อสร้างเมืองพะเยาสีเขียว ตามปณธิานของมหาวิทยาลัยพะเยา   
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ประเด็นเรื่องสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) นั้น 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ 
ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมอืงสีเขียว (MOU for Phayao Green City) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                              
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว   
(MOU for Phayao Green City) ต่อไป  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ 
ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 
                      ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 

 

 



 -๑๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขอหารือผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดระบบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจะจัด       
การประเมินหน่วยงานระดับคณะภายในเดือนกรกฎาคม เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในไปใช้       
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา นั้น 

   บัดนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือ   
มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา      
ข้อหารือผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าแผน    
พัฒนาคุณภาพในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป    
ให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย กองแผนงานได้จัดท านโยบายการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย       
โดยการจัดสรรเงินงบประมาณรายได้เสริมและสอดแทรกกิจกรรมที่ขาดหายไปจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  กองแผนงาน จึงเสนอ นโยบายการจัดสรรงบ ประมาณรายได้ ประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖      
ของมหาวิทยาลัยพะเยา  หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ และปฏิทิน     
การจัดท างบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
และปฏิทินการจัดท างบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 
                          ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒… 

 



 -๑๕- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง ) การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔         
(แกไ้ขปรับปรุงครั้งที่ ๕) 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับปรุงและแก้ไขรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่ละตัวบ่งชี้ของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึง ขอเสนอ  (ร่าง ) การประเมินตนเอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (แก้ไขปรับปรุง
ครั้งที่ ๕) 

๒. มอบรองอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง ศึกษาข้อมูลรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเข้าร่วมชี้แจงในวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษ า ๒๕๕๔ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี ้

๑. การประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. = ๔.๑๘ 
๒. การประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๑) = ๓.๙๑ 
๓. การประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ.  = ๔.๗๓ 
๔. คะแนนเฉลี่ย สกอ.และ สมศ.  = ๔.๔๓ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี ้

๑. การประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. = ๔.๑๘ 
๒. การประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๑) = ๓.๙๑ 
๓. การประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ.  = ๔.๗๓ 
๔. คะแนนเฉลี่ย สกอ.และ สมศ.      = ๔.๔๓ 

 
 
 
                 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔... 

 

 



 -๑๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การอ้างอิงผลงานวิจัยของวารสารนเรศวรพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index , TCI Center) ประกาศ    
การค านวณค่า Thai – Journal Impact Factor (T – JIF) เฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ข้อมูลการอ้างอิงจาก
เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T - JIF.html ซึ่งวารสารนเรศวรพะเยา ยังมีค่า Thai – 
Journal Impact Factors เฉลี่ยปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ มีค่าเป็น ๐ นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึง ขอความอนุเคราะห์คณะ /วิทยาลัย /
ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์  นักวิจัย และนิสิตที่ท าวิจัยให้อ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา        
เพ่ือจะได้ค่า Thai – Journal Impact Factors ในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต     
ที่ท าวิจัยให้อ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา เพื่อจะได้ค่า Thai – Journal Impact Factors        
ในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าจดหมายข่าวขึ้น เพื่อเป็นเวที       
ในการเผยแพรก่ิจกรรมและผลงานวิจัยบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น
แก่นักวิจัย อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ประจ าทุกเดือนโดยจะท าการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 
   

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึง ขอจัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบการจัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให ้     
กองบริหารงานวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท าจด หมายข่าว ประชาสัมพันธ์      
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑  รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๒.๑.๑  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      

ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๑.๒ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม  
๒๕๕๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

              ๕.๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยพะเยา... 
 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T%20-%20JIF.html


 -๑๗- 

 ๕.๒.๑.๓ คณะกรรมการสภาวิศวกรรมมีมติรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๑.๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากรัฐบาลโมร็อกโกมีความประสงค์มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท และเอก )          
ในประเทศโมร็อกโก โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.ma หรือ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๘๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ ก าหนดกรอบเวลาการบริหารงานวิจัย เพ่ือให้หน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้ องได้เข้าร่วมกิจกรรม       

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 ๕.๒.๒.๒ ก าหนดกรอบกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้        

เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๒.๓ กรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์พืชทั้งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภายนอก          
จ านวน ๒๗๖ พันธุ์ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลพันธุ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.doa.go.th และ 
http://www.doa.go.th/plan หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิชาการเกษตร เลขท่ี ๕๐ 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐ ๒๕๖๑ ๔๖๗๑ ละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๒.๔ ปัญหาและข้อสงสัยในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพ่ือสอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของแต่ละส่วนงานโดยพิจารณาปัญหา/อุปสรรคของแต่ละตัวบ่งชี้ที่พบในการ
ตรวจประเมินในส่วนงานต่างๆ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสัมมนาแลก เปลี่ยนเรียนรู้
วิทยากรแกนน า สกอ. เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
         ....................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ 
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 -๑๘- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


