
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๓ (๑๗/๒๕๕๕) 

วันพุธที ่๒๖ 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.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๕.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๗.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
 
 
 

๑๖. คณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ)์ 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน  
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน    
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.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.เนติ  เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวปวีณา  จันทร์วิจิตร (แทน)  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๙. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑.  นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  

                      ๑๕. นางกฤษณา..... 
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๑๕. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๒๐.  นายจักรพงค์  มาลีพัตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 
   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. การออกแนะแนวสัญจร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ      

โควตารับตรง ๑๐ % จ านวน ๗,๘๘๗ คน  
๒. มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการจัดท าโครงการผลิตน้ าดื่มมหาวิทยา ลัยพะเยา  เพ่ือจ าหน่ายให้กับ 

บุคลากร และนิสิต รวมทั้งเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการน้ าดื่ม
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันต่อไป  

๓. ปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม ชีวิตที่เป็นอ ยู่ด้วยปัญญา จัดเป็นชีวิต
ประเสริฐที่สุด  

๔. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพระราชทาน ร่วมพิธีเททองหล่อพระนาคปรก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กรุงเทพมหานคร 

๕. การนัดประชุมหารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร ์เรื่อง การผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ส าหรับ    
ศูนย์ การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเย า และปรึกษาหารือในการลงนาม ความร่วมมือกับโรงพยาบาล         
บ ารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

๖. มหาวิทยาลัยพะเยา จะทูลเกล้าถวาย ปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระ บาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ 
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และพระสงฆ์  โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา ข้อมูล ในการ              
ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

๗. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาประชุมหารือร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร ์ในการขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา      
ส าหรับหลักสูตรที่มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 

 
 
 
 
 
               ระเบียบวาระที่ ๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  สารคดีสั้น ชุด เมืองงาม นามพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  จังหวั ดพะเยา ได้จัดท าสารคดี ชุดเมืองงาม นามพะเยา เพื่อ น าเสนอเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์          
ทางวัฒนธรรม วัดวาอาราม โบราณสถานที่ สถานที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของจังหวัดพะเยา จึงขอมอบแผ่น DVD สารคดีสั้นชุดดังกล่าว จ านวน ๒๐ ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  รายงานการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อสอบจากคณะ/วิทยาลยั 
  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อสอบปลายภาค 
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ จากคณะ /วิทยาลัย ร ะหว่างวันที่        
๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัตใินการด าเนินการ
จัดท าขอ้สอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พระเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขอรับทราบรายงานการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงานและขอรับทราบงบประมาณการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ที่ได้ใช้ไป
ประจ าปี ๒๕๕๕ เพ่ือที่จะน าความกราบบังคมทูลถวายรายงานทราบฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดย อพ.สธ. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งรายงานการด าเนินงานสนอง
พระราชด าร ิพร้อม CD file มายัง อพ.สธ. ภายในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี อพ.สธ. 
ประจ าปี ๒๕๕๕ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔... 
 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานรายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ปรับลดงบประมาณให้อยู่ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 
 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  

กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการของกองกิจการนิสิต ในการเสนอ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา  
ก่อนน าเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ต่อไป 
 
 

 

- 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 (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 
 

 



-๗- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 
วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย ์

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

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 
ในการรอผลอนุมัติจากกองประกอบโรคศิลปะ 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕.๒.๘ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์  
ในการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในคณะ  
เพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

 
 
 
 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗... 
 

 



-๘- 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเงื่อนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมือ่วันที่ 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. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาด าเนินการโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
ตามมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการติดตามและจัดท าสรุป
โครงการวิจัยทีไ่ม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

                   ๔.๑. (ร่าง) แนวปฏิบัต.ิ.. 

                    ๔.๑ (ร่าง) แนวปฏิบัต.ิ.. 
 

 



-๙- 
 

 ๔.๑ (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง 
“โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
 

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

และมอบกองบริหารงานวิจั ยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. เห็นชอบให้อาจารย์ นักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย มาใช้ห้องปฏิบัติการกลางร่วมกันต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบรหิารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าประกาศแนวปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
 

 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) 
 

 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอ อนุมัติในหลักการแต่งตั้งกอง

บรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

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

จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานและปรึกษาหารือ
เพื่อเสนอรายช่ือกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐... 

 

 



-๑๐- 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน   
และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน 

และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 
๒. มอบงานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงดังกล่าวต่อไป  

 
 

๑. งานนิติการประสานกับคณะศิลปศาสตร์ในการ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียนและบันทึก 
เพิ่มเติมแนบท้าย เรียบร้อยแล้ว   

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ    
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยากับโรงเรียน และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย 

 
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 
 

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

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม ในการประสานงานเพื่อ ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑ (๑๕/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  

นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๒๖๖๓๐๔ ยีสต ์
และเทคโนโลยีของยีสต์ (Yeast and 
Yeast Technology) 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา จุลชีววิทยาและปรสิต

วิทยาคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๖๖๓๐๔ ยีสต์และ
เทคโนโลยีของยีสต์ (Yeast and Yeast Technology) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังน้ี 

     ๑. นางสาวอาริกา   โกวฤทธิ ์ รหัสนิสิต  ๕๒๓๓๓๔๗๒ เดิม F แก้ไขเป็น C 
     ๒. นายพงศธร   สิงห์ทอง รหัสนิสิต  ๕๒๓๓๔๘๘๒ เดิม F แก้ไขเป็น D 
๒ .  มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ากล่าวตักเตือน นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์  เป็นหนังสือ        

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษา          
ตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ากล่าวตกัเตือน 
นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์ เป็นหนังสือ เรียบร้อยแล้ว 
 

                          ๔.๔ ขออนุมัต.ิ.. 
 

 



-๑๑- 
 

 ๔.๔ ขออนุมัติปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข) 
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข)  
 

กองกลางรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๖ ขอหารือ (ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคาร
สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบ ดร .สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล ปรับแก้ไข (ร่าง ) รายการครุภัณฑ์อา คารสัตว์ทดลอง  

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปรับลดงบประมาณให้อยู่ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล ปรับแก้ไข (ร่าง) รายการครุภัณฑ์
อาคารสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๑ ขอหารือการท ากิจกรรมโครงการ 
กลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับในการบริหาร
คณะ 
 
 
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบการจัดกิจกรรมโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับในการบริหารคณะ 
๒. มอบคณบดีทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕         

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดกิจกรรมโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับในการบริหาร
คณะ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๑.๒ การประเมินคุณภาพการศึกภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยก าหนดการประชุม QA2KM ส าหรับ
ผู้บริหาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดประชุม QA2KM ส าหรับผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๒.๑ ขอหารือ (ร่าง ) แผนการด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา        
น า (ร่าง ) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ในคราวต่อไป 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งท่ี ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) เรียบร้อยแล้ว 
 

                   ๕.๒.๒ การสนับสนนุ... 
 

 



-๑๒- 
 

๕.๒.๒ การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน       
ที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย 
 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร .สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม               

การด าเนินงานการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน       
ที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย  

๒. มอบคณบดีคณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์ช่วยดูแลการสนับสนุนนักวิจัยและ งานวิจัยเพื่อ       
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย 

 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร
ภายในคณะฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไดป้ระชาสัมพันธ์ข้อมูล 
และประชุมนักวิ จัย เพื่อพิจารณาสนับสนุนงานวิจัย
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  

  
 

๕.๒.๓ การกรอกข้อมูลพื้นฐานของคณะ/ 
วิทยาลัย 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ /วิทยาลัยกรอกข้อมูลพื้นฐานของคณะ/วิทยาลัย      
ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของคณะ/วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 

๕.๒.๔ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. มอบหน่วยคลินิกเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัยท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้าน  

แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

๑. หน่วยคลินิกเทคโนโลยีรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
๒. หน่วยคลิ นิกเทคโนโลยีได้ประสานคณะ /วิทยาลัย        

ท าความเข้าใจ และให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

 
๕.๒.๕ โครงการเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับ

บุคลากรของรัฐเพื่อเป็นสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากรในสังกัด 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกา รเพิ่มประเภทสินเชื่อส าหรับโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในปี พ .ศ. ๒๕๕๔     
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ      
กรณีฉุกเฉิน เป็นสินเช่ือสวัสดิการภายใต้บันทึกข้อตกลงเดิม 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
ประสานกับธนาคารกรุงไทย ในการลงนามบันทึกข้อตกลง
การให้สินเช่ือโครงการเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับ
บุคลากรของรัฐ ระหว่าง บมจ .ธนาคารกรุงไทยกับ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                       ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 



 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ           
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๒ 
(๑๖/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรือ่ง  การด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕)       
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการด าเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วย งานภายนอก
มหาวิทยาลัย และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานและแบบฟอร์ม       
ในการขออนุมัติการด าเนินโครงการความร่วมมือกับหน่วย งานภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับคณะ /วิทยาลัยถือเป็น          
แนวปฏิบัต ินั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอขั้นตอนการด าเนินงานและแบบฟอร์ม    
ในการขออนุมัติการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ  
ขั้นตอนการด าเนินงานและแบบฟอร์มในการขออนุมัติการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยความความร่วมมือ        
กับหน่วยงานภายนอก ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบขั้นตอนการด าเนินงานและแบบฟอร์มในการขออนุมัติการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการโดยความความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข แบบฟอร์มในการขออนุมัติ
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยความความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 
 

-๑๓- 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

                       ระเบียบวาระที่ ๔... 
 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ก าหนดการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินเสนอผลการประเมินผู้บริหารต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอก าหนดการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่       
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. วันอังคารที่ ๑๘ ถึง วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๒. วันพุธที่ ๑๙ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา       
ก าหนดการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. วันอังคารที่ ๑๘ ถึง วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๒. วันพุธที่ ๑๙ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบก าหนดการ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่  ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  รายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม บุคลากรของ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชมุครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) 
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตมิอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการติดต่อไปยังบริษัทประกันอุบัติเหตุ 
และประสานไปยังคณะ/วิทยาลัยเพื่อจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอรายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. มอบคณะ /วิทยาลัย พิจารณา รายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วน    
บุคคลกลุ่ม บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไข ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พิจารณาการจัดท าประกันอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ) พิจารณาระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหม้ีเนื้อหาครอบคลุมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
                   ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรม 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะ ด าเนินการ จัดตั้งหอ ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมทุกแขนง
จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และศิลปิน นักวิชาการทางศิลปะและการออกแบบจากภายนอก เป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานทางศิลปะและการออกแบบที่มีคุณค่าทางวิชาการ และจัดกจิกรรมทางศิลปะทุกรูปแบบ เช่น โครงการศิลปิน
ในพ านักจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเก่ียวกับศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการน าเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และผลงานสร้างสรรค์ และด าเนินการโดยไม่หวังผลก าไร           
แต่มุ่งหวังให้พ่ึงพาตนเองได ้   
 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติโครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติโครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา            
โดยใหอ้ยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง (DRAFT) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between School of  
   Energy and Environment, Phayao University and Faculty of  
   Engineering, Kasetsart University for Installation of Flux System  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจาก JICA ในการติดตั้งสถานีตรวจวัด        
จุลอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากในเงื่อนไขของการน าอุปกรณ์และเครื่องมือของสถานีตรวจวัด 
JICA ขอให้มหาวิทยาลัยพะเ ยา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินการร่วมมือในการด าเนินการ
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการหลัก   
 

  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (DRAFT) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
between School of Energy and Environment, Phayao University and Faculty of  Engineering, Kasetsart 
University for Installation of Flux System รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (DRAFT) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between School of  
  Energy and Environment, Phayao University and Faculty of Engineering, Kasetsart  
 University for Installation of Flux System และมอบคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
  ปรับแก้ไข (ร่าง) MOU ดังกล่าว  

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และหน่วยนิติการตรวจสอบก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 
 

 
 
 

                     ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดวีางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ ื่อทราบ ดังนี ้
๕.๓.๑.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการร่วมผลิต

บัณฑิตเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการผลิตพยาบาลเพิ่ม  ของมหาวิทยาลัยพะเยา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม 

๕.๓.๑.๒ ก าหนดนัดประชุมการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุม
สามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕                
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 

 

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้  
 ๕.๓.๒.๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวั นที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๓.๒.๒ คณะกรรมการสภาวิศวกร ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ – ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕     
ที่ประชุมมีมติ รับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาวิศกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตร พ .ศ. ๒๕๕๑ ) โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

 

๕.๓.๓ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือ       
การสื่อสารและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ และได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่              
๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
         
        ....................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ 



-๑๗- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


