
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา                            ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           กรรมการ 
    (นายแพทย์วิชยั  เทียนถาวร) 
๓.    รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ                     กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร)  
๔.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                           กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๕.    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ               กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อตัตปัญโญ )  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
 (นายภาณ ุ พรหมมาลี) แทน   
๗.    คณบดีคณะนิตศิาสตร์                  กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ) แทน 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
         (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๐. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.อจัฉรา  ปัญโญศกัดิ)์ แทน 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
 

๑๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์... 
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๑๓.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ไมตรี  สทุธจิตต์) 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชวศกัดิ ์ รักเป็นไทย) แทน 
๑๕. คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๖.    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)  
๑๘. ประธานสภาพนกังาน   กรรมการ 
     (ดร.ประยงค์  จนัทร์แดง) แทน       

๑๙. ผู้อ านวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สนุทรวิภาต) แทน 
๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ดร.ตอ่พงศ์  กรีธาชาต)ิ แทน 
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
       (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์)  
 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากตดิราชการ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา                กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๒.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                 กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สรุะพล  ภานไุพศาล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวหทัยา  หมัน่งาน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๒. นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๓.  นางสาวประภาพรรณ  พิยะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

เร่ิมประชมุ... 
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เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 
   ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๑.๑  มอบเสือ้โปโลปักตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัพะเยา ให้แก่คณะผู้บริหามหาวิทยาลยัพะเยา 
๑.๒  แพทยสภาได้รับรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.๒๕๕

เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เร่ือง รายงานผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
  

สรุปเร่ือง 
 

-ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 
 

 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๗ ขอหารือเก่ียวกบัระบบการ 

เดินหนงัสอืระหวา่งคณะ 
วิชาและมหาวิทยาลยั                                                       
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
๑)  มหาวิทยาลยัจะจดัเจ้าหน้าทีเ่ดินเอกสาร
ประจ าคณะ ๒ คณะ ตอ่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ๑   
๑  คน โดยให้รวบรวมเอกสาร ไปแลกเปลีย่น 
กนั ณ อาคารส านกังานอธิการบดี ในเวลา 
๐๙.๓๐ น.และ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
๒)  กรณีหนงัสอืเร่งดว่นให้เจ้าหน้าที่ด าเนิน 
การสง่หนงัสอืถงึคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ 
ที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ 
เดินเอกสาร  

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของ 
กองการเจ้าหน้าที่ในการจดัหาเจ้าหน้าที่ 
เดินเอกสาร 
 

 
 
 
 

ในคราวประชมุครัง้ที่ ๓/๒๕๕๓.. 
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-ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๑ การแบง่หนว่ยงานภายใน 

คณะ/วิทยาลยั 
มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการ 
ยกร่างการแบง่หนว่ยงานภายในคณะ/วิทยาลยั 

กองการเจ้าหน้าที ่ด าเนินการแจ้งคณะ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

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

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 
มอบให้คณะเภสชัศาสตร์แก้ไข  (ร่าง)  
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัรา
คา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสชักรรม  
การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
และการเสริมประสบการณ์สาธารณสขุในชมุชน                        
 

งานนิติกรด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว 

 

 ๔.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
ตนเองของ คณะ/ วิทยาลยั/  
กอง/ศนูย์ ภายในมหาวิทยาลยั
พะเยา      
                   

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
๑. รับทราบมอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  
น ารายงานผลการประเมินตนเองไปวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป   
๒. มอบกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษา (DRAEQA) เสนอสภามหาวิทยาลยั 
ตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศกึษา (DRAEQA) เสนอสภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 

-ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
 ๑.๒.๓ สรุปการประชมุวิชาการ

หวัข้อ “ มิติใหมข่องการ
วิจยัสถาบนั ” 
 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบ            
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ        
จัดอบรม ในวันพุธที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓           
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคาร
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา ดงันี ้
๑. ช่วงเช้า : โครงการ TQF 2 R: โจทย์ (ประเด็น) 

วิจยัจากการท า TQF และทนุสนบัสนนุการ
วิจยั ส าหรับพนกังานสายวิชาการ 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ         
ได้ด าเนินการจดัการอบรมเรียบร้อยแล้ว 

๑.๒.๔ โครงการพฒันา... 
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     ๑.๒.๔ โครงการพฒันากว๊านพะเยา 
เร่ือง “ ลุม่น า้กว๊านพะเยา  

กบัแนวทางการจดัการน า้”  
 

มติ    ที่ประชมุรับทราบ  และมีมติมอบรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ จัดประชุม  
ร่วมกนัระหวา่งอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลยั  
และนกัวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อท าความเข้าใจ 
ในรายละเอยีด  และเตรียมการส าหรับขัน้ตอน 
ตอ่ไป โดยก าหนดประชมุโครงการกว๊านพะเยา 
วนัพฤหสับดีที่ ๒ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ 
 อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัพะเยา 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ         
ได้ด าเนินการจดัการประชมุเรียบร้อยแล้ว 
 
 

   ๓.๑ เร่ือง  (ร่าง)  ทิศทาง 
การพฒันา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
 

มต ิ   ที่ประชมุได้พจิารณาแล้วมมีตเิห็นชอบ 
 ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และคา่นิยมร่วม 
ใน (ร่าง) ทิศทาง การพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และก าหนดให้มี 
การประชมุ เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ๔  ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) ระดบัมหาวิทยาลยั 
 และระดบัคณะตามทิศทางที่ก าหนดไว้ใน 
ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และคา่นยิมร่วม  
ในวนัที่ ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสทิธ์ิ ชัน้ ๒ 
อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัพะเยา 
  

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงานของ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ 

   ๓.๒ (ร่าง) คา่นิยมร่วมของ
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) คา่นิยมร่วมของมหาวิทยาลยัพะเยา 
และมอบให้ทุกฝ่ายน าไปใช้ในการจัดท า  
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพฒันามหาวิทยาลยั 
ในทุกระดบั  
 

คณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ รับทราบมติแล้ว 
 

       ๓.๓ เร่ือง ประกาศ
มหาวทิยาลยัพะเยา 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
คณุสมบตัิ และวธีิการ
จ่ายเงินทนุ การศกึษา
จากเงินรายได้ของ
มหาวทิยาลยัพะเยา 

มติ    ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงินทนุ 
การศกึษาจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัพะเยา 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงานของ 
หนว่ยงานนิติกรเสนออธิการบดีลงนาม 

๔.๑ ขอพิจารณาโครงสร้าง... 
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  ๔.๑ ขอพิจารณาโครงสร้างการ   
บริหารจดัการหนว่ยตรวจ 
สอบภายในและข้อเสนอ 
ประเด็นเชิงนโยบาย 
การบริหารจดัการ 
ความเสีย่ง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี  ้
๑) อนุมตัิโครงสร้างการบริหารจัดการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน    
๒) ข้อเสนอประเด็นเชิงนโยบายการบริหาร
จดัการความเสีย่ง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
ในเบือ้งต้น ๓ ด้าน ให้เพิ่มเป็น ๔ ด้าน คือ ๒.๔ 
การบริหารหลกัสตูร 
๓) มอบฝ่ายเลขานกุารส าเนากฎหมายความเสีย่ง   
แจกให้ทกุคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ ตอ่ไป 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน 
ของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 ๔.๒.๑ หลกัสตูรวิทยาศาสตร - 
บณัฑิต สาขาวิชาเวชกิจ
ฉกุเฉิน หลกัสตูรใหม ่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ปรับแก้ (ร่าง)   
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
เวชกิจฉกุเฉิน หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

กองบริการการศกึษา ได้น าเสนอ 
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 

      ๔.๒.๒ เร่ือง หลกัสตูร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อมหลกัสตูร  
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓   
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ 
โดยมอบวิทยาลยัพลงังานและสิง่แวดล้อม 
ปรับแก้ (ร่าง) หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓   และน าเสนอ 
ตอ่สภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตอ่ไป 

วิทยาลยัพลงังานและสิง่แวดล้อม 
ได้ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) หลกัสตูร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมแล้ว และได้น าเสนอตอ่ 
สภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 

     ๔.๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั    
พะเยา วา่ด้วย การบริหาร         
จดัการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 โดยมอบให้กองบริหารงานวิจยัและประกัน
คุณภาพการศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การบริหาร
จดัการทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๓ และ
น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)  
ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย 
การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 

 .  ๔.๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั   
พะเยา วา่ด้วย  
คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจยัในมนษุย์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) 
ระ เบี ยบมหาวิ ทยาลัยพะ เยา  ว่ า ด้ ว ย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)  
ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๓ (ร่าง)ระเบียบ.... 
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    ๔.๓.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั   
พะเยา วา่ด้วย คณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใช้สตัว์             
พ.ศ. ๒๕๕๓                          
  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) 
ระ เบี ยบมหาวิ ทยาลัยพะ เยา  ว่ า ด้ ว ย 
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สตัว์   
พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป        

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)  
ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย 
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สตัว์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 

    ๔.๓.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั     พะเยา 
วา่ด้วย คณะกรรมการ 
วารสารมหาวิทยาลยั  
 พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) 
แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา  
วา่ด้วย คณะกรรมการวารสาร 
มหาวิทยาลยัพะเยา  พ.ศ.๒๕๕๓  
และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป   
  

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)  
ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย 
คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลยัพะเยา 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๔ ขอหารือเก่ียวกบั (ร่าง) 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
พะเยา ว่าด้วย 
จรรยาบรรณนกัวิจยั 
และแนวทางปฏิบตั ิ  
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ
โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (DRAEQA) แก้ไข (ร่าง) 
ข้ อบั งคับมหาวิ ทยาลัยพะเยา  ว่ า ด้ วย 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวทางปฏิบตัิ  
พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป         
 

กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย 
จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวทางปฏิบตัิ 
พ.ศ.๒๕๕๓ และเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๕  พิจารณาประเด็นข้อหว่งใย 
ของนายกแพทยสภา 
ในการจดัการเรียน การสอน 
หลกัสตูร แพทยศาสตร- 
บณัฑิต  มหาวิทยาลัย 
พะเยา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ  
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  
ท าหนงัสือชีแ้จงประเด็นข้อห่วงใยของ  
นายกแพทยสภา ในการจัดการเรียนการสอน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๓ ไปยงันายกแพทยสภา ตอ่ไป  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๖ การติดตามคณุภาพบณัฑิต                   
  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้
กองแผนงานและทุกคณะศึกษา ติดตาม                 
และเตรียมการส าหรับการติดตาม  
คุณภาพบัณฑิตตามที่เคยปฏิบัติมาต่อไป 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองแผนงาน 
และทกุคณะในการติดตามคณุภาพบณัฑิต 
 
 

๔.๗ ขออนมุตัิโครงการ.... 
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  ๔.๗ 
 
 
 
 

ขออนมุตัิโครงการจดัตัง้ 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็   

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้ 
๑) อนมุตัิโครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็  
๒)มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พฒันาพิจารณางบประมาณลงทุนในการ
จัดตัง้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของ 
คณะพยาบาลศาสตร์  
 

  ๔.๘ 
 
 
 
 
 
 

ขออนมุตัิการปรับปรุง 
ห้องสขุาส าหรับคนพิการ 
ตามกฎกระทรวง ก าหนด 
สิง่อ านวยความสะดวก 
ในอาคารส าหรับผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพ และ 
คนชราพ.ศ. ๒๕๔๘  

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
๑)  อนุมัติการปรับปรุงห้องสุขาส าหรับคน
พิการ ตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘   
๒)  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงห้องสขุาส าหรับ 
คนพิการตอ่ไป 

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
(DSS) รับทราบมติแล้ว 
  

  ๔.๙ บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ โครงการหยั่ง
รากแก้วสูภ่าคการศกึษา 
สร้างนกัพฒันา
ซอฟต์แวร์ 
มืออาชีพ ด้วย Personal 
Software Process  
(PSP Academic 
Initiative) ระหวา่ง สวทช. 
กบั มหาวิทยาลยัพะเยา 

   มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการหยั่ง
รากแก้ว สู่ภาคการศึกษา สร้างนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วย Personal Software 
Process (PSP Academic Initiative) ระหว่าง 
สวทช. กับ มหาวิทยาลยัพะเยา โดยมอบให้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของงานนิติกร 
 

  ๕.๒ เร่ือง (ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัพะเยา  
วา่ด้วย การศกึษา 
เพื่อปริญญา              
เภสชัศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาบริบาล 
เภสชักรรม พ.ศ.๒๕๕๓ 
  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
โดยมอบคณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้ (ร่าง) 
ข้ อบั งคับมหาวิ ทยาลัยพะเยา  ว่ า ด้ วย 
การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๕๓                 
และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการเสนอ  
ต่อสภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว  

๕.๓ (ร่าง) ข้อบงัคบั... 
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  ๕.๓ 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) ข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัพะเยา  
วา่ด้วย การศกึษา 
เพื่อปริญญา  
แพทยศาสตรบณัฑิต   
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย 
การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
พ.ศ.๒๕๕๓ และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการเสนอ  
ต่อสภามหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 ๕.๔ 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง รายงานการ 
พิจารณาข้อเท็จจริง 
กรณีการขออนมุตัิแก้ไข 
ผลการเรียนของ                         ดร.ดร
ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี   

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี ้
๑) อนมุตัิการขอแก้ไขผลการเรียนของ 

ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี 
๒) มอบกองบริการการศกึษา จดัท า 

ประกาศ หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิการ 
รายงานผลการศกึษา  

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของ 
กองบริการการศกึษา 

 

มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓    
เม่ือวนัองัคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ แล้ว มีมตรัิบรองรายงานการประชมุ โดยให้มีการแก้ไข หน้า ๒ ข้อท่ี ๑๔ 
  จาก   ๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
                                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชวศกัดิ ์ รักเป็นไทย)  
  เป็น   ๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์        กรรมการ 
                                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชวศกัดิ ์ รักเป็นไทย)  แทน 

  ระเบียบวาระที่ ๓... 



 -๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เร่ือง  ขอพจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย                                 
    ในการด าเนินงานการฝึกปฏิบัตกิารบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัตกิารเภสัชกรรม      

                            โรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยา ได้มอบหมายให้งานนิติการด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ตอบแทน และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานการฝึกปฏิบตัิการบริบาล
เภสชักรรม การฝึกปฏิบตักิารเภสชักรรมโรงพยาบาล และการเสริมประสบการณ์สาธารณสขุในชมุชน นัน้ 
 

  บดันี ้กองการเจ้าหน้าท่ี งานนิติการ ได้ตรวจสอบ และจดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย    
ในการด าเนินงานการฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล                   
และการเสริมประสบการณ์สาธารณสขุในชมุชน เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัประชมุร่วมกบัคณะท่ีเก่ียวข้อง                 
วนัพธุท่ี  ๑๕ ธนัวาคม  ๒๕๔๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชมุบวร  รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัพะเยา   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย     
                    ในการด าเนินงานการฝึกปฏิบัต ิส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์                  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยา ได้มอบหมายให้งานนิติการด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการฝึกปฏิบตัิ ส าหรับนิสิต
ระดบัปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ นัน้ 
 
        บดันี ้กองการเจ้าหน้าที่.. 

 



 -๑๑- 

  บดันี ้กองการเจ้าหน้าท่ี งานนิติการ ได้ตรวจสอบ และจดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด   
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย      
ในการด าเนินงานการฝึกปฏิบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์  เพ่ือจะได้ด าเนินการ              
ตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัประชมุร่วมกบัคณะท่ีเก่ียวข้อง                 
วนัพธุท่ี  ๑๕ ธนัวาคม  ๒๕๔๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชมุบวร  รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัพะเยา   
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าแหล่ง          
                           ฝึกปฏิบัตขิองนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยา ได้มอบหมายให้งานนิติการด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติของนิสิตระดับปริญญาตรี     
คณะสหเวชศาสตร์ นัน้ 
 

  บดันี ้กองการเจ้าหน้าท่ี งานนิติการ ได้ตรวจสอบ และจดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
ดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุารจงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติ       
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบกองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัประชมุร่วมกบัคณะท่ีเก่ียวข้อง                 
วนัพธุท่ี  ๑๕ ธนัวาคม  ๒๕๔๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชมุบวร  รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัพะเยา   
 

 
        ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔... 



 -๑๒- 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนส าหรับการลงทะเบียน            
                       รายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
                      เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะสหเวชศาสตร์ ได้จดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน
ส าหรับการลงทะเบียน รายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือรักษามาตรฐานผลการเรียนรู้ และคณุภาพของนิสิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอน าเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด   
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เง่ือนไขท่ี ต้องผ่านก่อนส าหรับการ  
ลงทะเบียน รายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติให้คณะสหเวชศาสตร์ ด าเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนส าหรับการลงทะเบียน             
  รายวิชาการปฏิบัตทิางกายภาพบ าบัด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา    
        กายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะสหเวชศาสตร์ ได้จดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อน
ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบตัิทางกายภาพบ าบดั ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือรักษามาตรฐานผลการเรียนรู้ และคณุภาพของนิสิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอน าเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 



 -๑๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด   
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อนส าหรับการ       
ลงทะเบียน รายวิชาการปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด      
คณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือรักษามาตรฐานผลการเรียนรู้ และคณุภาพของนิสิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั เพ่ือรักษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และคุณภาพของนิสิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบ าบัด เพ่ือจะได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติให้คณะสหเวชศาสตร์ ด าเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา 
วา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เร่ือง ขออนุมัตปิฏิบัตงิานนอกเวลาราชการของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓         
สรุปเร่ือง 
  ด้วย ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มี  
การเรียนการสอนในรายวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ (รหัสวิชา ๔๑๓๒๐๙) ให้กับนิสิตสาขากายภาพบ าบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ โดยในรายวิชาดงักลา่วมีการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิการนอกเวลาราชการ  
 

  เพ่ือให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการในวนัจนัทร์ และวนัองัคาร ประจ าภาคการศกึษาท่ี ๒/๒๕๕๓ จ านวน ๒ คน ดงัตอ่ไปนี ้
  ๑. นายชินวฒัน์  นาผดั 
  ๒. นายอภิสิทธ์ิ  โภชงาม 
 

  ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการดงักล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเบิก
ค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท แต่ไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท จากเงินงบส่วนกลาง เน่ืองจากเป็น         
การจดัการเรียนการสอนบริการคณะสหเวชศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด   
พิจารณาการขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                 
ในภาคการศกึษาท่ี ๒/๒๕๕๓ ตอ่ไป  
 
มติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ถอนวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 

 



 -๑๔- 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เร่ือง ขออนุมัตเิล่ือนการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยาก าหนดให้มีการจดักิจกรรมโครงการเปิดตวัมหาวิทยาลยัเพ่ือชมุชน 
ในวนัศกุร์ท่ี ๑๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชมุพญาง าเมือง มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยัได้
ก าหนดให้มีการสอบกลางภาค ประจ าปีการศกึษาท่ี ๒/๒๕๕๓ ตัง้แต ่๑๘ - ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ซึ่งในการจดั
กิจกรรมได้เชิญหน่วยงานภายนอกและบุคลากร รวมทัง้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจากนิสิ ตคณะต่าง ๆ ท าให้มี
ผลกระทบต่อการเตรียมตัวสอบกลางภาคของนิสิตจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสอบของนิสิต     
กลุม่ดงักลา่วนัน้ 
 

  กองกิจการนิสิต จงึขออนมุตัเิล่ือนการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ ในวนัท่ี ๑๘ - ๑๙ 
ธันวาคม  ๒๕๕๓ ออกไปตามความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการเปิดตวัมหาวิทยาลยั
เพ่ือชมุชนได้เตรียมตวัในการสอบมากขึน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเล่ือนการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ ในวันท่ี ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ออกไปตามความ
เหมาะสม เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ เล่ือนการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๓              
จาก วันท่ี ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ เป็น วันท่ี ๘ - ๙ มกราคม  ๒๕๕๔ โดยมอบกองบริการการศึกษา
ด าเนินการตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัตแิละขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสิต 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี หนว่ยให้ค าปรึกษา งานแนะแนวการศกึษาและจดัหางาน ได้ขออนมุตัิจดัท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติและขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษานิสิตท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
เน่ืองจากการด าเนินชีวิตท่ีไม่ปรกตสิขุ หรือเกิดผลกระทบตอ่การศกึษาเล่าเรียน นัน้  
 

  ในการนี ้ งานนิติกร กองการเจ้าหน้าท่ี ได้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



 -๑๕- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
ฝ่ายเลขานกุาร จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง แนวปฏิบตัิและขัน้ตอนการให้ค าปรึกษา เพ่ือจะได้                       
ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 

มต ิ    ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัต ิ    
และขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสิต 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓  เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ใช้พืน้ที่จัดตัง้สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ ในฐานะหน่วยงานเฝ้าระวงัภัยทางรังสีของประเทศไทย      
มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย โดยการขยายสถานี      
เฝ้าระวงัภัยทางรังสี ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวดัของเครือข่ายเฝ้าระวงัภัยทางรังสี    
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมทางรังสี ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบท่ีเป็น
อนัตรายตอ่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย   
  ในการนี ส้ านักงานปรมาณูเ พ่ือสันติ  ไ ด้พิจารณาแล้วเห็นว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา               
เป็นหน่วยทางวิชาการท่ีมีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ความความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ตอ่ประชาชน ท าให้มีความเหมาะสมอยา่งยิ่งในการจดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภยัทางรังสีประจ า
จังหวัดพะเยา ดัง้นัน้ จึงขออนุญาตใช้พืน้ที่ในมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจดัตัง้สถานี       
เฝ้าระวงัภัยทางรังสีประจ าจงัหวดัพะเยา และขอติดตัง้หมายเลขโทรศพัท์พืน้ฐาน เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล
หนึ่งเลขหมาย โดยส านกังานฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนญุาตการขอใช้พืน้ท่ีจดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภยัทางรังสี ส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุญาต การขอใช้พืน้ท่ีจดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภัยทางรังสี ส านกังาน
ปรมาณเูพ่ือสนัต ิโดยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔... 



 -๑๖- 

ระเบียบวาระที่  ๕.๔ เร่ือง ขออนุมัติโครงการตลาดนัดวันอังคาร 
สรุปเร่ือง 

ด้วยหนว่ยกิจกรรมกีฬา งานกีฬาและนนัทนาการ จะจดัท าโครงการตลาดนดัวนัองัคาร ขึน้ ณ 
สนามกีฬาไดรฟ์กอล์ฟ หน้าหอพกั UP DORM โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บคุลากร ได้มีส่วนร่วม   
ในการท ากิจกรรมด้านนนัทนาการ ในการออกร้านตา่ง ๆ และเป็นศนูย์กลางในการจ าหนา่ยสินค้าอปุโภค บริโภค 
รวมถึงการออกร้านจ าหน่ายของท่ีระลกึของคณะ 

 

ในการนี ้หน่วยกิจกรรมกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ จึงขออนุมัติโครงการดังกล่าว โดยมี        
นายเกรียงไกร  แถบค า เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ ซึ่งการด าเนินการครัง้นีไ้ม่ใช้งบประมาณใด ๆ ทัง้สิน้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนมุตั ิโครงการตลาดนดัวนัองัคาร เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ โครงการตลาดนดัวนัองัคาร โดยมอบรองอธิการบดี  
ฝ่ายกิจการนิสิตด าเนินการต่อไป 
        
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เร่ือง ขอเสนอข้อมูลแผนการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ระยะ ๕ ปี  
สรุปเร่ือง 

  ตามท่ี ได้สัง่การให้กองบริการการศึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูลแผนการเปิดหลกัสูตรการเรียน
การสอน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากคณะและวิทยาลยัต่าง ๆ ตามบนัทึกข้อความท่ี ศธ ๐๕๙๐.๐๖/
๐๑๐๒ ลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ แล้วนัน้ 

 

  ในการนี ้กองบริการการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและสรุป แผนการเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ระยะ ๕ ปี ของคณะและวิทยาลยัตา่ง ๆ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณา การเสนอข้อมลูแผนการเปิดหลกัสตูรการเรียนการสอน ระยะ ๕ ปี  
 
มติ   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดประชุมร่วมกับคณะและวิทยาลัย   
เพ่ือปรับแก้ไขแผนการเปิดหลกัสตูรการเรียนการสอนระยะ ๕ ปี น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา       
เพ่ือพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 



 -๑๗- 

ระเบียบวาระที่  ๕.๖ เร่ือง ร่าง กิจกรรมวันส าคัญตามปฏิทิน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  
สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี จังหวัดพะเยาได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดบุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม     
วนัส าคญัตามปฏิทิน ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ นัน้ 
 

  ในการนี ้กองกิจการนิสิต ได้จัดท า ร่าง กิจกรรมวันส าคัญตามปฏิทิน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔      
โดยเรียงล าดบัตามวนัส าคญั และ ร่าง รายช่ือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมผู้ประสานงาน
ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง กิจกรรมวนัส าคญัตามปฏิทิน ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ ตอ่ไป 

 
มติ     ที่ประช ุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบ ร่าง กิจกรรมวันส าคัญตามปฏิทิน           
ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔ โดยมอบกองกลางเป็นผู้ประสานงาน      
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๗  เร่ือง  ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านประกัน 
                                       คุณภาพการศึกษา  
สรุปเร่ือง 
   ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและ
นโยบายในการด าเนินงานด้านประกนัคณุภาพการศกึษา 
  

  ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ
แนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ แนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือจะได้ด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป 
 
 
 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณา… 
 

 



 -๑๘- 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตามข้อก าหนดของ สกอ.โดยท่ีก าหนดคณุสมบตัิของ
ประธานคณะกรรมการประเมินว่าต้องเป็นผู้ ท่ี สกอ.ประกาศว่าสามารถเป็นประธานได้ ส่วนกรรมการท่านอ่ืนๆ 
ต้องเป็นผู้ ท่ีผ่านหลกัสตูรการประเมิน ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (หลกัสตูรปี พ.ศ.๒๕๕๓) ก่อน
ถึงจะเป็นผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมใน
หลกัสตูรดงักลา่วให้กบับคุลากร ของมหาวิทยาลยัในโอกาสตอ่ไป 
       
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  เร่ือง ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านการวิจัย  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและ
นโยบายในการด าเนินงานด้านการวิจยั 
  

  ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยัพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ               
มีประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและนโยบาย  
ในการด าเนินงานด้านการวิจยั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ แนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านการวิจยั เพ่ือจะได้ด าเนินงานตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

มติ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดงันี ้

๑. ให้ใช้ระเบียบ และประกาศเดิมกบัโครงการเดมิไปจนสิน้สดุโครงการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ออกข้อบงัคบั ระเบียบ และ

ประกาศใหมใ่ห้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือใช้กบัโครงการใหม่ 
๓. ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ีสง่ให้ วช. (และอยู่ใน  Website ของมหาวิทยาลยั)  
๔. ประเด็นส าคญัท่ีต้องการท าการวิจยัท่ีสง่ให้ วช. (และอยู่ใน  Website ของมหาวิทยาลยั) 
๕. การใช้ประโยชน์จากการจดัท า Web link (UPKB) โดยให้แตล่ะคณะจดัเตรียมบคุลากรท่ีมี

ความรู้และ Note Book ส าหรับการหาข้อมลูในการท าวิจยั การเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ  

 ๖. รับทราบการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการในอนาคตจะมีทัง้สายนานาชาต ิและสายรับใช้สงัคมไทย 
ระเบียบวาระที่ ๕.๙  เร่ือง ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและ
นโยบายในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
 
  

ในการนี.้.. 
 

 



 -๑๙- 

  

ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวทางและนโยบายใน
การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ แนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ เพ่ือจะได้ด าเนินงานตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดงันี ้ 

๑. คณะต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทด้านบริการวิชาการมากเป็นพิเศษ จะขอให้เป็นคณะกรรมการ         
ตามข้อบงัคบัใหม ่

๒. แนวความคิด OUOP โดยพืน้ท่ีท่ีเป็นเป้าหมายในการให้บริการวิชาการจะเน้นท่ีจงัหวัดพะเยา 
รวมทัง้ อ.สอง จ.แพร่ อ.งาว อ.วงัเหนือ จ.ล าปาง อ.เวียงป่าเป้า อ.พาน และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

๓. กลุม่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ ควรเน้นท่ี รร. สอ. อบต. และวดั  
๔. จดัให้มีปฏิทินการให้บริการวิชาการทัง้ปี บน UP website โดยแบง่เป็น ๒ ส่วน คือส่วนท่ีคณะ

บริหารจดัการเอง และสว่นท่ีสว่นกลางบริหารจดัการ และมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารประสานงานกบั กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ (DRAEQA) ชว่ยกนัจดัท า 

๕. แนวความคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี   เร่ือง Social neuron (INN) ต้องการให้มหาวิทยาลยัเป็น
ตวัเช่ือมโยงทางสงัคม 

๖. ควรศึกษาโครงสร้างการบริหารงานในระดับจังหวัด เพ่ือสะดวกในการประสานงานและ  
ท างานร่วมกนั โดยมอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ช่วยรวบรวมเพ่ือน ามาท าความเข้าใจร่วมกนั 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ เร่ือง ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางและ
นโยบายในการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ 
  

  ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวทาง
และนโยบายในการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 
 

 



 -๒๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแนวทางและนโยบายในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือจะได้ด าเนินงาน     
ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้การจดัการความรู้ (KM) เป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการขบัเคล่ือน ปณิธาน วตัถุประสงค์ (core purposes) และค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลยั  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ อ่ืน ๆ    
 

๕.๑๑  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งก าหนดการกิจกรรมการประชมุวิชาการ “ มหาวิทยาลยักบัการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ ” 
และ มหกรรม ม.พะเยา รวมพลงัสร้างสขุภาพ เทิดไท้องค์ราชนั ๕ ธนัวามหาราช ครัง้ท่ี ๒ โครงการ  
พฒันามหาวิทยาลยัสู่องค์การสร้างเสริมสขุภาพ (Healthy University) วนัที่ ๑๖ – ๑๗  ธันวาคม  
๒๕๕๓  ณ ห้องภูกามยาว ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัพะเยา ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์
เกียรตคิณุ นายแพทย์ ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวโุส  
 

๕.๑๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งสรุปจ านวนนิสิตรับเข้าศึกษา และจ านวนนิสิตท่ี drop out ปีการศกึษา 
๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 

๕.๑๓  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้  
 ๕.๑๓.๑ ก าหนดการกิจกรรมเปิดตวัมหาวิทยาลยัเพ่ือชมุชน  วนัศกุร์ท่ี ๑๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
 ๕.๑๓.๒   การสัง่จองสินค้าท่ีมีตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร            
                   ประกอบการประชมุ  
 

๕.๑๔  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกันคณุภาพ แจ้งพนัธกิจ และวิสยัทศัน์ ของกองบริหารงานวิจยัและ
ประกนัคณุภาพการศกึษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ  

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 
 
 
 
 

 
 

ประธานกลา่วขอบคณุ… 
 

 



 -๒๑- 

ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


