
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) 

วันพุธที ่๒๔ ตุลาคม  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.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายสัณห์ชัย  หยีวิยม) แทน 
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
 
 
 

   ๑๖. คณบดคีณะศิลปศาสตร.์.. 
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๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ)์ 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๑. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร) แทน   
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
  (ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล)  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นายปัญญา  ยงยิ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
๖. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑.  นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง  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 
๒๑. นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง  หัวหน้างานประชุมและประสานงาน 
 

เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยพะเยาจะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ลานจอดรถจักรยานยนต ์อาคารหอประชุมพญาง าเมือง และ      

ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร         
แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  

๒. แนะน าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย ์
๓. แนะน าผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) 
๔. ก าหนดการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ กองทัพภาคท่ี ๓   

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
๕. ก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผล ๑ คณะ ๑ โมเดล ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ๑ คณะ ๑ โมเดล ของคณะ/วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. ปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด )       
A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All”  

๗. มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมการต้อนรับอธิการบดีทุกสถาบันทั่วประเทศ ในการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการรับบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
เมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ๘. มหาวิทยาลัยพะเยา จะปรับ เปลี่ยนสถานที่ส าหรับจัดตั้ง  UP คลินิก (คลีนิคพิเศษ ) จากด้านหน้า
มหาวิทยาลัยพะเยา มาอยูภ่ายในศูนย์บริการทางการแพทย ์ 

 ๙. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ๑๐. มหาวิทยาลัยพะเยา  จะแจกร่มส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในมห าวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ คัน และแจกร่มพับส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ในกิจกรรม 
Meeting of the Mind 

  
             ๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา... 
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 ๑๑. มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร 
ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา 
กับ สมาพันธ์ปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่       
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชมุอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑.๑ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิศวกรรมศาสตรค์อมพิวเตอร ์
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก นางสาวเมธยา  
ราชคมน์ เป็น นายณรงคช์ัย  มุ่งแฝงกลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑.๒ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เรื่อง  ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองฯ       
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
 สภาเภสัชกรรม ขอน าส่งประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต   
ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินงานในส่วน            
ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรั บทราบ  
 
 
 

                 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓... 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  สภากายภาพบ าบัด รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด ของคณะสหเวชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด              
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประกาศสภากายภาพบ าบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด           
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕  
 
  กองแผนงาน ได้สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 
๒๕๕๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๕๕ โดยแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี ้

๑. สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกรายละเอียด  
๒. สรุปข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกรายละเอียด  
๓. สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจแยกเป็นคณะ/วิทยาลัย กองแผนงานจะด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงในปีตอ่ไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง  รายงานการติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา และความพึงพอใจ 
  นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
  กองแผนงาน ได้เปรียบเทียบข้อมูลการติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
และความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๓ กับ รุ่นปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖... 
 

 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ทีไ่ด้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจาก 
  ต าแหน่ง 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอแจ้งแนวปฏิบัติกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งอธิการบดี เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ ตามมาตรา ๓๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ .ศ. 
๒๕๔๗ หรือมาตรา ๒๕(๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่า สภามหาวทิยาลัย   
มีหน้าที่จะต้องน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗... 
 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ 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         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเ ยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการรวบรวม 
ข้อเสนอแนะข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
การสอบของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมรองอธิการบดี 
ในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

 

- 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. มอบกองการเจ้าหนา้ที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งท่ี ๕  
โดยมีก าหนดการประชุม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 

-๗- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 
 

 



-๘- 
 

- 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) เพื่ออบรมผู้ช่วยแพทย์

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร ์
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 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 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 
 

 
 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ 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 าเนินการตามสัญญากรณีที่นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการน าเสนอบทความวิจัย จ านวน ๒ โครงการ 

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าสรุปโครงการวิจัย
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดส่งกองคลังตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ในการปิดโครงการดังกล่าวต่อไป  

 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 าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและประกัน  
คุณภาพการศึกษา ในการรวบรวม (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
จากคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 

                ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓๙... 
 

 



-๑๐- 
 

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

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขออนุมัติในหลักการแต่งตั้ งกอง

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 ๒ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานและปรึกษาหารือ
เพื่อเสนอรายช่ือกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 

- 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 ในการประสานงานเพื่อลงนาม ข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

 
 
 
 

                   ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔... 
 

 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๑๑ ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

มต ิ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 

๒๕๕๕ 
๒. มอบกองแผนงานสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา       

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

๓. มอบกองอาคารสถานท่ีปรับปรุงระบบการก าจัดของเสีย และการก าจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อเพ่ิมระดับความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. มอบให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริการที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ๓.๕๑ ไปปรับปรุงการด าเนินการ 
เพื่อให้การบริการในปีต่อไปผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องมากกว่า ๓.๕๐ 

 

๑. กองแผนงานรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
๒. กองแผนงานด าเนินการสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิต 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกเป็น ๓ ส่วน 
คือ 
๒.๑  สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัย 
       พะเยา เรียบร้อยแล้ว 
๒.๒ สรุปข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากร 
       มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
๒.๓ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ แยกเป็น 
       คณะ/วิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินการได ้
       เนื่องจากระบบยังไม่สามารถใช้งานได้ 

๓. กองอาคารสถานท่ีด าเนินการปรับปรุงระบบการก าจัด
ของเสีย และการก าจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
จัดหาผู้รับจ้างเหมาจัดเก็บขยะ จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับเก็บ
ขยะอันตราย และจัดหาสารเคมีก าจัดแมลงวัน เพื่อเพ่ิม
ระดับ ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๔. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการบริการที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
๓.๕๑ รับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔๓... 
 

 



-๑๒- 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๓ (๑๗/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ การด าเนินโครงการบริการวิชาการ     

โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบขั้นตอนการด าเนินงานและแบบฟอร์มในการขออนุมัติการด าเนินงานโครงการ

บริการวิชาการโดยความความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขแบบฟอร์มในการขออนุมัติ

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยความความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ปรับแก้ไขแบบฟอร์มในการขออนุมัติการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการโดยความความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑ ก าหนดการการประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบก าหนดการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕  
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ปรับแก้ไขก าหนดการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
จากเดิม วันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ เป็น วันท่ี ๑๐ – ๑๑ 
มกราคม  ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว   
 

๕.๑.๑ รายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท า
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณารายละเอียดและข้อก าหนดการจัดท าประกันอุบัติเหตุส่วน    

บุคคลกลุ่ม บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไข ไปยังกองการ
เจ้าหน้าท่ี 

๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) พิจารณาระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 

 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ 
รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อแก้ไข ของการจัดท าประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (นางจารุวรรณ  โปษยานนท์) จัดท า            
(ร่าง) ระเบียบกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา            
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

๕.๒.๑ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรม มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา           
โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
รับทราบมติ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

                        ๕.๒.๒ การลงนาม... 
 

 



-๑๓- 
 

๕.๒.๒ การลงนาม MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING between School 
of Energy and Environment, 
Phayao University and Faculty of  
Engineering, Kasetsart University for 
Installation of Flux System  
 

มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการลงนาม MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
between School of Energy and Environment, Phayao University and Faculty of 
Engineering, Kasetsart University for Installation of Flux System และมอบวิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข (ร่าง) MOU โดยน าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ     
หน่วยนิติการเพื่อตรวจสอบ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในการน า  การลงนาม MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING between School of Energy and 
Environment, Phayao University and Faculty of 
Engineering, Kasetsart University for Installation of Flux 
System ให้กับหน่วยนิติการ และงานวิเทศสัมพันธ์            
กองบริการการศึกษา ตรวจสอบ 
 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                        ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 



 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรือ่ง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
  ครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕)      
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ           
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๔ 
(๑๘/๒๕๕๕) เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการปรับแก้ไข ดังนี้    
หน้าที ่๑๘ บรรทัดที่ ๒๙ และ หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๑๑ 
จาก  ๒.๖ นายช านาญ แสงแก้ว กรรมการ เป็น ๒.๖ นายช านาญ แสงแก้ว เลขานุการ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี    - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน    
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรระดับปริญญาตรี คู่ขนาน ๒ ปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองกิจการนิสิต ได้ยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยในข้อ ๙ ก าหนดให้บัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คู่ขนาน ๒ ปริญญา ประดับตราสัญลักษณ์ของบัณฑิตปริญญาตรีคู่ขนานบนครุยวิทยฐานะ นั้น  

   กองกิจการนิสิต จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 
 

-๑๔- 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 

             ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



-๑๕- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายส าหรับ
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยใหป้ระดับเข็มตราสัญลักษณ์ของบัณฑิต บนปลายแถบผ้าคล้องคอก ามะหยี่สีม่วง ตามแบบที่ ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น    
  และศิษย์เก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับศิษย์เก่า เพ่ือประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและ     
ศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย นั้น  

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือก
ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่า       
ยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับท่ี ๒)  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ          
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  

   กองกิจการนิสิต จึงขอ เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
          ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



-๑๖- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติ เลื่อนการเปิดรับนิสิตหลักสูตร ดังกล่าว              
ไปในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ และกระบวนการขอเปิดหลักสูตรในคู่มือการด าเนินการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา (ปรับปรุง ครั้งที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ        
เลื่อนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัตเิลื่อนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กราฟิกและมัลติมีเดยี จากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณ ีนางจารุวรรณ  โปษยานนท์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์     
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญา ของนายทนันต์  นิทัศน์สันติคุณ 
รหัสนิสิต ๕๓๒๓๕๙๕๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น B นั้น 

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ 
อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

    ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา... 
 

 



-๑๗- 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์   

อาจารย์ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญา เป็นการกระท าความผิดครั้งที่ ๒ 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขผลการเรียน กรณี นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยว แก้ไขผลการเรียน 
ในรายวิชา ๐๐๑๑๓๔ อารยธรรมและภูมิปัญญา ของ นายทนันต์  นิทัศน์สันติคุณ รหัสนิสิต 
๕๓๒๓๕๙๕๙ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ลงโทษภาคทัณฑ์ นางจารุวรรณ  โปษยานนท ์
เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์  
  ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดท าหนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะที่มีหนังสือจัดเก็บ        
ได้บันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (Automated Library 
System for Thai Higher Education Institutes) เพ่ือเพ่ิมจ านวนทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โดยสิ่งพิมพ์ต่างๆ ยังคงให้บริการอยู่ที่คณะดังเดิม นั้น  

   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอความเห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรม  
ของสิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยศูนย์บรรณสารฯ จะด าเนินการประสานงานและให้การฝึกอบรม
การบันทึกข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตลอดจนการติดตั้ง (install) โปรแกรมระบบห้องสมุดให้กับทุกคณะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้ทุกคณะบันทึกข้อมูลรายละเอียดทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ลงในฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

๒. มอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ในการฝึกอบรมการบันทกึข้อมูล
ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัตติ่อไป 

                      ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 

 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬา – มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามปรัชญามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)    
มุ่งพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง และสังคมเป็นสุข ประจ าภาคเหนือตอนบน ๗ จังหวัด รวมถึงรองรับนโยบาย
หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEN Community ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศให้น าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก นั้น  

    ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ – มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยศูนย์หนังสือจุฬา ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและด าเนินการ เพื่อผลประโยชน์ทางสังคม            
ทีจ่ะเกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีความช านาญ
ในด้านการบริหารงานศูนย์หนังสือที่เน้นเกี่ยวกับต าราการเรียนการสอน ทั้งในการจัดหาการกระจายหนังสือที่จัดจ าหน่าย 
การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน และการสร้างกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย 
จะช่วยให้การด าเนินงานของศูนย์หนังสือแห่งใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแห่งนี้     
จะเป็นศูนย์รวมความรู้ ศูนย์รวมการสร้างภูมิปัญญาที่เข้มแข็งของชุมชนในภาคเหนือเป็นอย่างดี รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬา – มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬา – มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ ากว๊านพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ล าปาง ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ ากว๊านพะเยา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า ครั้งที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยส่งผล
สรุปการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป นั้น  

   กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ ากว๊านพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ โดยพิจารณามอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และทุกคณะ/วิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ ากว๊านพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยพิจารณามอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม            
และทุกคณะ/วิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัย ต่อไป 

 
 
                               มติ ที่ประชุม... 

 

 



-๑๙- 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ ากว๊านพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมประสานคณะ/วิทยาลัย ศึกษาวิจัยและติดตามโครงการดังกล่าวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่อง  (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul  
  University College of Social Sciences, Republic of Korea  
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  ได้มขี้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea นั้น  

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอ เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหวา่งมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul University 
College of Social Sciences, Republic of Korea ต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 
University College of Social Sciences, Republic of Korea 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ขออนุมัติค่าใช้จ่ายบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  
  ปีท่ี ๑๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามหนังสือที่ สคส.๑๖/๐๐๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
น าส่งค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ ๑๖ ตามระเบียบ
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งป ระเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานสภา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๑๑ ให้มีการเก็บค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดี เป็นจ านวนเงนิ ๓๐,๐๐๐ บาท       
/สถาบัน (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขออนุมัติค่าใช้จ่ายบ ารุงสมาชิกสภาคณบดี      
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ ๑๖ เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาชิก จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้กองทุนเพ่ือการศึก ษา หมวดอุดหนุน มหาวิทยาลัยพะเยา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

                            มติ ที่ประชุม... 



-๒๐- 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ ๑๖ เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาชิก จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕)     
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งน าไปใช้ในการถ่ายทอด
นโยบายต่างๆ สู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพ่ือ เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของหน่วยงาน              
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น  
 

 กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองแผนงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับย้ายสาขาพยาบาลศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้นิสิตที่ต้องการจะย้ายสาขา  ต้องมีผลการศึกษาและ
คุณสมบัติผา่นเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น 
 

 เพ่ือให้การย้ายสาขาวิชาของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาล ศาสตร์ จึงขอเสนอ        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับย้ายสาขาพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับย้ายสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว โดยตัดข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๖ และ

ปรับข้อ ๑.๒ จากผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า ๓.๐๐ เป็น ๓.๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะนิติศาสตร ์
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร .ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์       
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ จึง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์           
เพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี ้

๑. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 

                            ๓. นายนคร... 
 

 



-๒๑- 
 

๓. นายนคร ศิลปอาชา กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล กรรมการ 
 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะนิติศาสตร ์ดังนี ้
๑.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ประธานกรรมการ 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี กรรมการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑.๓ นายนคร ศิลปอาชา กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล กรรมการ 
  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตตมิศักดิ ์
สรุปเรื่อง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติ มศักดิ์ พ .ศ. ๒๕๕๓ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาให้ปริญญากิตติ มศักดิ์ มีหน้าที่
ด าเนินการสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา
กิตตมิศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาแต่งตั้งต่อไป ดังนี ้

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ กรรมการ  
๕. รองศาสตราจารย์ปรียานนท์ แสนโภชน์ กรรมการ  
๖. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม กรรมการ  
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กรรมการ  
๘. ดร.ส าราญ ทองแพง กรรมการและเลขานุการ 

 

 กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ ์เพ่ือด าเนินการ
สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตตมิศักดิ ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 
 

                             มติ ที่ประชุม... 
 

 



-๒๒- 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตตมิศักดิ ์ดังนี ้

๑.๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการ 
๑.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการ 
๑.๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการ 
๑.๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ กรรมการ  
๑.๕ รองศาสตราจารย์ปรียานนท์ แสนโภชน์ กรรมการ  
๑.๖ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม กรรมการ  
๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กรรมการ  
๑.๘ ดร.ส าราญ ทองแพง กรรมการและเลขานกุาร 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑  รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพแจ้งก าหนดการ โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผล ๑ คณะ        
๑ โมเดล ครั้งที่ ๑ โดยมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาประสานคณะ/วิทยาลัย ต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ                  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ๕.๒.๒.๒ ขอความร่วมมือบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขระบบฐานข้อมูล 

บุคลากรส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต ์http://hr.up.ac.th ตั้งแต ่วันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
โดยการเข้าด าเนินการดังกล่าวใช้ Username และ Password ของมหาวิทยาลัยพะเยา หากพบปัญหา
การใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร กรุณาติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่  โทร.๑๐๔๒ หรือ CITCOM   
โทร. ๒๓๕๓   

 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งโครงการหอพักนิสิตเรียนดี (G - UP) ซึ่งเป็นหอพักส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียน
สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ขึ้นไป และผ่านการท ากิจกรรมที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่ม  โดยจะเปิดให้เข้าพักตั้งแต่                
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

  

๕.๒.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์จ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ  นีละนิธ ิรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๒.๕.๑  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้าง “ห้องสมุดพระธรรมสิงหบรุาจารย ์    

(หลวงพ่อจรัญ ฐิตมฺโม )” ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.       
ณ วัดอัมพวัน อ าเภอเมืองพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๕.๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดโคกส าเริง หมูที่ ๓ บ้านโคกล้อ 
ต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                 ประธานกล่าวขอบคุณ... 
 

 



-๒๓- 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง  ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕  
 
  ตามท่ี คณะกรรมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๒ (๑๖/๒๕๕๕ ) เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบให้กองแผนงานด าเนินการสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกเป็น ๓ ส่วน คือ  ๑. สรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตมห าวิทยาลัยพะเยา                 
๒. สรุปข้อมูลความพึงพอใจของบุคลการมหาวิทยาลัยพะเยา ๓. สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจแยกเป็นคณะ/
วิทยาลัย  
  กองแผนงาน ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. สรปุข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกรายละเอียด  
๒. สรุปข้อมูลความพึงพอใจของบุคลการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแยกรายละเอียด  
๓. สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจแยกเป็นคณะ/วิทยาลัย กองแผนงานจะด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงในปีต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 



-๒๕- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      


