
รายงานการประชมุเวยีน 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพะเยา  

ครัง้ที ่๕๖ (๗/๒๕๕๖) 
…………………………………….. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  สืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทนุเพือ่การพฒันาการวจิยั
การเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือร่วมกันพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
เชิงพาณิชย์ และบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร             
รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการขยายผลโครงการวิจัย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์            
จากผลงานวิจัย นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร         
ระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาวิจัยการเกษตร
และบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม 
สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่างส านั กงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

                  ระเบยีบวาระที่ ๔.๑.๒... 



 -๒- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ          
ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน         
ของ ๔ หน่วยงานโดยรวม 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา  

  ทั้งนี้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลง          
ความร่วมมือดังกล่าว โดยขอเสนอยกเลิกรายชื่อการลงนามของ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
ในหน้าที ่๔ บรรทัดที่ ๑๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครือข่ายสร้างบ้าน
แปงเมืองพะเยา ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว โดยยกเลิกรายชื่อการลงนามของ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในหน้าที ่๔ บรรทัดที่ ๑๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือการสมทบทุนวิจัย ระหว่าง

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ           
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือร่วมกัน
ด าเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน มีแนวทางที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบายการขยายโอกาสและขยายผลกระทบ
จากงานวิจัยสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

                       กองบริหารงานวิจัย... 



 -๓- 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง              
ความร่วมมือ โครงการความร่วมมือ การสมทบทุนวิจัย ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เครือข่ายภาคเหนือ กับมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือ การสมทบทุนวิจัย ระหว่างส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือ 
การสมทบทุนวิจัย ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ               
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี - 
 
 

 
 

.............................................................   ........................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้สรุปรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
        ……....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                                     


