
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) 

วันพุธที ่๑๒ กันยายน  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 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน 
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายสุวิทย์  ปัญญาวงศ์) แทน   
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปะราลี  โอภาสนันท์) แทน  
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 
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 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายดวงดี  แสนรักษ์) แทน 
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน  
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.เนติ  เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร.์.. 
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๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. นายศิระวัสฐ์  กาวิละนันท์ (แทน)  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑.  นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๖. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๗. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๑๙.  นายจักรพงค์  มาลีพัตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 
   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ก าลังด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอให้บุคลากร

ปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะปรับปรุงถนนจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จนถึงบ้านพักอธิการบดี          

จากบ้านพักอธิการบดีถึงอาคารเวียงพะเยา และบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพญาง าเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มหาวิทยาลัยพะเยาจะปรับปรุงถนนทางเดินลงคณะวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ศูนย์บริการทางการแพทย์ 
๔. ขอให้คณบดีทุกคณะตรวจสอบข้อมูลการ Drop out ของนิสิต และหามาตรการลดอัตราการ Drop out 

ของนิสิตในคณะ              
 

                        ๑๖. นายอนุชา... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบการก าหนด “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการ       
จัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล” เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดด าเนินการหลักสูตรการศึกษา        
ในระบบการศึกษาทางไกล จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการศึกษา     
ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในระบบปกติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๑.๒.๓ เรื่อง  การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้พิจารณาให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ส าหรับการขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตาม ข้อ ๓ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส าหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง  การรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
รับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
จ านวน ๑๑๖ คุณวุฒิ นั้น 

    ส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วมีมติรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพะเยา             
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๑๓ คุณวุฒิ ส่วนที่เหลืออีก ๓ คุณวุฒิ       
อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดด้วย ดังนั้น ส านักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอการรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
พะเยาเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง วารสารนเรศวรพะเยา ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าวารสารนเรศวรพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน        
ทักษะวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่าง  ๆให้กว้างยิ่งขึ้น นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอวารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ช่วยกันอ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบคณะ/วิทยาลัย น าข้อมูลไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์จากวารสารนเรศวรพะเยา       
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการที่สร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการ

                      กองบริหารงานวิจยั... 
 

 



 -๖- 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ เพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ช่วยกันให้ข้อเสนอแนะและประชาสัมพันธ์  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 
 
 

                ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๗.... 

                   ระเบียบวาระที ่๑.๒.๗... 
 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  

กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการนัดประชุม เพื่อ
ปรับแก้ไข และกลั่นกรองข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อนน าเสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวต่อไป 

 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

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

 

 

 

 

 

-๖- 



 -๘- 

 

 

 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 
วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์ 

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

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 
ในการรอผลอนุมัติจากกองประกอบโรคศิลปะ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 
วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๕.๒.๘ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร ์ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในคณะ  
เพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 
 

 



 -๙- 

 
๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าหอพัก และการได้รับเงินค่าใช้จ่าย 

รายเดือนของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มติ  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 มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเง่ือนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 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  ที่
เบิกไป กรณีที่นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
แต่ยั งขาดเอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา             
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๕ โครงการ  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคณุภาพการศึกษาในการตดิตามและจดัท าสรุป
โครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗... 
 

 



 -๑๐- 

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

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

 ๔.๑ (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง 
“โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
 

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

และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. เห็นชอบให้อาจารย์ นักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย มาใช้ห้องปฏิบัติการกลางร่วมกันต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 

ประกันคณุภาพการศึกษา ปรับแกไ้ข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
 

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

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

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

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙ (๑๓/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

 



 -๑๑- 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรือ่ง  

การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวชิาการ
วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหาร    
งานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๕๕  

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ในการเสนออธิการบดีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

๕.๒.๒ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัย

มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑. คณะ/วิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการ
ผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว  

๒. กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดท าค าสั่ งมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว  

 
๕.๒.๓ ขออนุ มั ติ ในหลั กการแต่ งตั้ งกอง

บรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒  
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี เป็นผู้ประสานงานแต่งตั้งกองบรรณาธิการ

จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานและปรึกษาหารือ
เพื่อเสนอรายช่ือกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๓.๑ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ

                          ๕.๒.๓ ขออนุมัติ... 
 

 



 -๑๒- 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน   
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน 
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 

๒. มอบงานนติิการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป  
 
 

จัดส่ง (ร่ าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน และบันทึก
เพิ่มเติมแนบท้าย ให้กับแต่ละโรงเรียน 

๒. งานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ในการปรับ   
แก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียนและบันทึกเพิ่มเติม  
แนบท้าย เรียบร้อยแล้ว   

 
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยา
เมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 
 

 ๔.๓ ขอหารือผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับคณะ (IQA) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

คณะ/วิทยาลัย รับทราบมติ เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๑ นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยพะเยา หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิทินการจัดท างบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองแผนงานรับทราบมติที่ประชุมและ 

เวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว 
                           ๕.๑.๑ นโยบาย... 

 

 



 -๑๓- 

๕.๑.๒ (ร่าง) การประเมินตนเองมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔         
(แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๕) 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔             

(แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๕) 
๒. มอบรองอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง ศึกษาข้อมูลรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ และเข้าร่วมช้ีแจงในวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 

รองอธิการบดี และผู้อ านวยการกอง เข้าร่วมช้ีแจงรายงาน 
การประเมินตนเองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี ้

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

 

คณะ/วิทยาลัย รับทราบมติ เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๔ การอ้างอิงผลงานวิจัยของวารสาร
นเรศวรพะเยา 
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/ประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ นักวิจัย 
และนิสิตที่ท าวิจัยให้อ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา เพื่อจะได้ค่า Thai – 
Journal Impact Factors ในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
 

คณะ/วิทยาลัย รับทราบมติ เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๕ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้ 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการจัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภายใต้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพ 
การศึกษาแจ้งคณะ/วิทยาลัย เพื่อเตรยีมข้อมูลขา่วสารผลงานวิจัย 
บริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งไปยังกองบริหารงานวิจยั  
และประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อจัดท าจดหมายข่าวประชาสมัพันธ ์ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                       ระเบยีบวาระที่ ๒... 
 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๔๑ (๑๕/๒๕๕๕) เม่ือวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๑ (๑๕/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๔๑           
(๑๕/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที ่๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอถอนวาระการประชุม เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น 

   บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของ          
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการ    
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

-๑๒- 



 -๑๓- 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ (๕/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ นั้น 

   บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่  ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน             
ศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน
ศูนย์เสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑ (๑๕/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน า (ร่าง)         
แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา    
ในคราวต่อไป นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัย
สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
(ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

                                 บัดนี ้... 



 -๑๔- 

ของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ทุก ๒ เดือน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา และรหัสรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ที่ประชุมมีมติมอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ตั้งแต่ชั้นปีที ่๒ ขึ้นไป นั้น 
 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา และรหัสรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    
ปรับแผนการศึกษา และรหัสรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตปิรับแผนการศึกษา และรหัสรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  ขอทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าสวัสดิการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘(๒/๒๕๕๕)      
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. มอบคณะพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของคณะ  

 

 คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าสวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                  กองบริการการศึกษา... 
 

 



 -๑๕- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการติดต่อไปยังบริษัทประกันอุบัติเหตุ และประสานไปยังคณะ/

วิทยาลัยเพ่ือจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ 
๒. มอบกองคลังน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑.๑ เรื่อง   ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจ ารายวิชา  
   ๐๐๑๑๓๓ วิถีไทย วิถีทัศน์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา 
๐๐๑๑๓๓ วิถีไทย วิถีทัศน์ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑) นางสาวภัทรินทร์   ยิ้มวรารักษ์  รหัสนิสิต ๕๓๒๙๓๔๗๘ เดิม F  แก้ไขเป็น C 
๒) นางสาวธีรกาล ใจหาญ รหัสนิสิต ๕๓๒๙๓๓๐๐ เดิม F แก้ไขเป็น C  
 

คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม แก้ไขผลการเรียน    

รายวิชา ๐๐๑๑๓๓ วิถีไทย วิถีทัศน์ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑) นางสาวภัทรินทร์   ยิ้มวรารักษ์  รหัสประจ าตัว ๕๓๒๙๓๔๗๘ เดิม  F  แก้ไขเป็น C 
๒) นางสาวธีรกาล ใจหาญ รหัสประจ าตัว ๕๓๒๙๓๓๐๐ เดิม  F  แก้ไขเป็น C 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมนตรา  พงษ์นิล เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑.๒ เรื่อง   ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ประจ ารายวิชา  
   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา       
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ รหัสวิชา ๘๓๐๑๔๑ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

                       คณะศิลปศาสตร์... 



 -๑๖- 

๑) นายกิตติชัย  บุญมาก  รหัสประจ าตัว ๕๔๑๑๐๓๔๘ เดิม  F  แก้ไขเป็น  C+ 
๒) นายวชิรภรณ์  รุ่งเรือง รหัสประจ าตัว ๕๔๑๑๓๕๑๐ เดิม  F  แก้ไขเป็น  B 
 

คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ า
สาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นายมนตรา  พงษ์นิล อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม แก้ไขผลการเรียน    
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ รหัสวิชา ๘๓๐๑๔๑ ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
๑) นายกิตติชัย  บุญมาก  รหัสประจ าตัว ๕๔๑๑๐๓๔๘ เดิม  F  แก้ไขเป็น  C+ 
๒) นายวชิรภรณ์  รุ่งเรือง รหัสประจ าตัว ๕๔๑๑๓๕๑๐ เดิม  F  แก้ไขเป็น  B 

๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายมนตรา  พงษ์นิล เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และ
การปฏิบัติการพันธุศาสตร์ เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านพันธุศาสตร์      
เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  
 
 
 

  กองการเจ้ าหน้ าที่  จึ งขออนุมัติจั ดตั้ ง “หน่วยเทคโนโลยีชี วภาพ มหาวิทยาลั ยพะเยา 
(Biotechnology Unit University of Phayao)” และ “หน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา (Thalassemia Unit 
University of Phayao)” เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้ง “หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
(Biotechnology Unit University of Phayao)” และ “หน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา (Thalassemia Unit 
University of Phayao)” เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่ได้ก าหนด ปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา  

                                กองการเจ้าหน้าที่… 
 



 -๑๗- 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ  
  นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  
  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
  No Light can compare to wisdom 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) น าปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปญฺญาชีวิ เสฏฐ  หารือท่าน ว.วชิรเมธี และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง  การด าเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วยภายนอกมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการโครงการที่มีการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก       
ในการปฏิบัติงานร่วมกันมากขึ้น 
 

  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการโครงการความร่วมมือดังกล่าว กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ ดังนี้ 

๑. หน่วยงานในระดับคณะสามารถอนุมัติโครงการได้หรือไม่หรือเสนอมหาวิทยาลัยสั่งการให้        
ส่วนงานหรือหน่วยงานด าเนินการ 

๒. ในการขออนุมัติโครงการจ าเป็นต้องมีรายละเอียดความร่วมมือเพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น  
๒.๑  หนังสือสั่งการให้นักวิจัยด าเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกจากมหาวิทยาลัย 
๒.๒  กรอบภาระงานที่จะด าเนินการ 
๒.๓ ผู้รับผิดชอบแต่ละกรอบภาระงานย่อย 
๒.๔ ระยะเวลาด าเนินงาน 
๒.๕ งบประมาณ/ทรัพยากรที่ให้ในการด าเนินงาน 

 
 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขั้นตอน
การด าเนินงานและแบบฟอร์มในการขออนุมัติด าเนินโครงการความร่วมมือให้กับหน่วยภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
คณะ/วิทยาลัย ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง การประชุม “การพัฒนา (ต่อยอด) สมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา” 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดประชุม “การพัฒนา (ต่อยอด) สมัชชาสุขภาพ

                                     มติ ที่ประชุม… 
 



 -๑๘- 

จังหวัดพะเยา” เพ่ือพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ๓ ภาคส่วน คือ ภาครัฐ 
วิชาการ และสังคม ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
พะเยา 
 

  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาส่งตัวแทนแต่ละคณะที่รับผิดชอบ
โครงการ ABC บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบนักวิจัยที่รับผิดชอบโครงการ ABC บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และ
นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมการประชุม “(ต่อยอด) สมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา” โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ประสานงานต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง  การติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา และความพึงพอใจ 
  นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองแผนงานได้ส ารวจ วิเคราะห์การติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
และวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว
จะน าไปใช้ประกอบการวางแผน และพัฒนาระบบการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้พร้อม
ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ นั้น 

 

  กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ      
ความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบผลการติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา และความพึงพอใจ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒. มอบกองแผนงานด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑  เปรียบเทียบข้อมูลการติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ      
   ความพึงพอใจ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา  
   ๒๕๕๓ กับข้อมูลในปีที่ผ่านมา 

 ๒.๒ ให้จัดท าข้อมูลการติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา                  
และความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปี                 
การศึกษา ๒๕๕๔ น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จก่อน    
ที่จะมีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ สกอ.(IQA) 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗  เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 

                  ระเบยีบวาระที่ ๕.๒.๗... 
 

 



 -๑๙- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕          
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษา และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา 

๑.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจการเกษตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัตปิรับแผนการศึกษา ดังนี้ 

๑.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจการเกษตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง การสนับสนุนให้โควตาแหล่งฝึกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยโรงพยาบาลพะเยา ขอสนับสนุนโควตาแหล่งฝึกพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
จ านวน ๑๐ ทุน ต่อเนื่อง ๕ ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอการสนับสนุนให้โควตาแหล่งฝึกพยาบาลศาสตร์  ดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ การสนับสนุนให้โควตาแหล่งฝึกนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
๒. มอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือรับสมัครคัดเลือกนักเรียน

โครงการโควตาแหล่งฝึกต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง   การด าเนินการและคู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี  
  โครงการพิเศษ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง            
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการด าเนินการและคู่มือกระบวนการขอเทียบโอน



 -๒๐- 

ผลการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ โดยให้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม นั้น 
   
 

บัดนี้ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอการด าเนินการและคู่มือกระบวนการขอเทียบโอน        
ผลการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการด าเนินการและคู่มือกระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ โควตาส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษา      
  ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริหารธุรกิจ และเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้วนั้น 
 

 กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอโควตาส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เพ่ือ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติโควตาส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เพ่ือเข้าศึกษา      

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้ปรับรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ ปรับผลการเรียน (๔ ภาคเรียน) ของแต่ละหลักสูตร ในคณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ จาก ๒.๒๕ เป็น ๒.๕ 
๑.๒ ปรับจ านวนรับของแต่ละหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก ๑ เป็น ๓ ผลการเรียน      
  (๔ ภาคเรียน) ปรับเป็น “คัดเลือกจากล าดับที่ ๑ - ๑๐” 
๑.๓ ปรับจ านวนรับของแต่ละหลักสูตรในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์    

จาก ๑๐ % ของชั้นเรียน เป็น ๖ คน และตัดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบออก 

๑.๔ เพ่ิม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๕ คน ผลการเรียน (๔ ภาคเรียน) ๒.๕ แผนการเรียน เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  

๑.๕ เพ่ิม หมายเหตุ : เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องผ่านการ
ทดสอบภาคปฏิบัติของสาขาวิชานั้นๆ  

๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง     
การจัดสรรโควตาส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) เพ่ือเข้า

                                     บัดนี้... 
 

 



 -๒๑- 

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองแผนงานได้ส ารวจ ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 
๒๕๕๕  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ เรื่อง การบริการด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม            
การบริการด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ การบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน และการพัฒนา
นิสิต การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น การบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ นั้น 
 

 กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าป ี๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองแผนงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา       

โดยแยกเป็น ๓ ส่วน คือ 
๒.๑  สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๒ สรุปข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๓ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ แยกเป็นคณะ/วิทยาลัย 

๓. มอบกองอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบการก าจัดของเสีย และการก าจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ๓.๕๑ ไปปรับปรุงการด าเนินการ 
เพ่ือให้การบริการในปีต่อไปผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องมากกว่า ๓.๕๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ ื่อทราบ ดังนี้ 
๕.๓.๑.๑  รายงานความก้าวหน้าโครงการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา”ของคณะ/วิทยาลัย      

ซ่ึงได้มีการประชุมเพ่ือติดตาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบ     
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานหัวหน้าโครงการที่ไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการให้ทุนรีบด าเนินการโดยด่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๑.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในวันที่  
   ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์   
 

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑  รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีหลักสูตรที่ยังไม่ได้

                               กองแผนงาน... 
 

 



 -๒๒- 

ด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จ านวน 
๓๗ หลักสูตร โดยมอบคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๒ รายงานการส่งข้อมูลรายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๔) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะ/วิทยาลัย โดยมอบคณะ/วิทยาลัย              
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนกันยายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 

๕.๓.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จอดรถจักรยานยนต์    
เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย ขอให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

 

๕.๓.๔ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งพิธีมอบวุฒิบัตร “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๘” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๕ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                  ประธานกล่าวขอบคุณ... 
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