
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๗ (๑/๒๕๕๔) 

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา                กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ                     กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                           กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                 กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สรุะพล  ภานไุพศาล) 
๗.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ               กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อตัตปัญโญ )  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
 (นายสณัห์ชยั  หยีนิยม) แทน   
๙.    คณบดีคณะนิตศิาสตร์                  กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
         (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นวุตัร  วิศวรุ่งโรจน์)  

       
   ๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ... 
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๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ไมตรี  สทุธจิตต์)  
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศกัดิ ์ โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๒๐. ประธานสภาพนกังาน   กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากลุ)       
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สนุทรวิภาต) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ดร.ตอ่พงศ์  กรีธาชาต)ิ แทน 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
       (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์)  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากตดิราชการ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา 
๒. นางสาวสคุนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลงั 
๓. ดร.พรพรรณ  จนัทร์แดง ผู้อ านวยการศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา 

๔. นายสิทธิธี ... 
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๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
๕. ดร.อทิต ิ วลญัช์เพียร  ผู้อ านวยการศนูย์ให้บริการและสนบัสนนุนิสิตพิการ (DSS) 
๖.  นายพลรบ  สวสัดี ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
๗. นางกฤษณา  แปงมณีวงษ์ ผู้อ านวยการสภามหาวิทยาลยัพะเยา 
๘. นางสาวหทัยา  หมัน่งาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๙. นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๐. นางสาวรัตนา  ขตัธิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๑. นายประสิทธ์ิ  มินบ ารุง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นายพฒันพงศ์  สมทุรหล้า บคุลากร    
 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาทราบ ดงันี ้
 ๑.๑   ก าหนดการจดังาน Meeting of the mind  วนัศกุร์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ หอประชมุพญาง าเมือง  
 ๑.๒ มหาวิทยาลยัพะเยา จะด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ๑.๓ การออกแบบเสือ้ครุย ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

ศลิปกรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบ 
 ๑.๔ กองกิจการนิสิต ได้จัดงานตลาดนัดวันอังคาร ณ อาคารเวียงพะเยา โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แต ่     

วนัองัคารท่ี ๑๔ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ๑.๕ สวสัดกิารของพนกังานมหาวิทยาลยัพะเยา อยูใ่นระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลยัซึ่งจะพิจารณา     

ในวนัเสาร์ท่ี ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๓ 
 ๑.๖ ก าหนดให้ผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้ เป็นรักษาการในต าแหน่งคณบดี จ านวน ๙ ท่าน น าเสนอ

วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในวัน เสาร์ ท่ี  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๔                       
เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นคณบดี ตอ่ไป 

 
 
                        ระเบียบวาระที่ ๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๑  เร่ือง ขอส่งรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย       
 ภาคเหนือตอนบน 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศกึษา ได้อนุมตัิให้ นางสาวอญัชลี  เทียมคีรี 
เดินทางไปราชการเก่ียวกับการประชุมคณะท างานเครือข่ายบริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓     
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่              
เม่ือวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๔  นัน้ 

 

ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา จึงขอส่งรายงานการเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๒  เร่ือง  ขอรายงานผลการประเมินโครงการเปิดตัวมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน เม่ือวันศุกร์ ท่ี               
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และเปิดตวัมหาวิทยาลยั และได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจยั
และประกนัคณุภาพการศกึษา จดัท าแบบประเมินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมลู และสรุปผลการประเมินโครงการ 
รวมถึงการจดัท ารายงานสรุปผล และผลกระทบของโครงการ นัน้ 

 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว          
จึงขอรายงานผลการประเมินโครงการเปิดตัวมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร              
ประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 
 
 

                 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓  เร่ือง ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
สรุปเร่ือง 

ด้วย กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา ขอเสนอวิธีการใช้งานสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลยั โดยผู้ ใช้บริการต้องก าหนดค่าโปรแกรม Web Browser เพ่ือเข้าสู่
ระบบฐานข้อมลูออนไลน์ มหาวิทยาลยันเรศวร จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลยั และแนะน า
ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีมีให้บริการ ปี ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔  เร่ือง แบบฟอร์ม SAR (IQA) FORM ฉบับปรับปรุง 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จดัท าแบบฟอร์ม SAR (IQA) 
FORM ฉบบัปรับปรุง เพ่ือให้หนว่ยงานภายในได้ทราบสภาพท่ีแท้จริง และเป็นการก าหนดแนวทางพฒันาคณุภาพ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตัง้ไว้อย่างตอ่เน่ือง นัน้ 

 

 ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา จึงขอน าเสนอแบบฟอร์ม SAR 
(IQA) FORM ฉบบัปรับปรุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เร่ือง  ก าหนดการประชุมวิชาการ เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา     
            อุดมศึกษาของชาติ 
สรุปเร่ือง 

ด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทกสท) จะจัดประชุมวิชาการ              
เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ ระหว่างวันท่ี ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔         
ท่ีโรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีเข้าร่วมประชุม     
ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของอดุมศกึษาไทย และปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ ท่ีเป็นสิ่งท้าทายและก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีจะตอบสนองความต้องการของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
                  ฝ่ายเลขานกุาร… 

 
 



 -๖- 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖  เร่ือง โครงสร้างกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเร่ือง 

ด้วย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากโครงสร้างการบริหารงานจะครอบคลมุภารกิจกว้างขวางมาก แตจ่ านวนบคุลากรยงัมีจ ากดั   

 

 ในการนี ้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะ 
วิทยาลัย และกองต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ โดยถ้ามีบุคลากรสนใจจะช่วย
สนับสนุนภารกิจใด หรือ ผู้บริหารระดบัคณะ วิทยาลยัหรือกอง พิจารณาเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานท่านใด     
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสนบัสนนุภารกิจดงักล่าวได้ ขอได้โปรดแจ้งมายงักองบริหารงานวิจยั
และประกนัคณุภาพการศกึษาได้ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ     

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เร่ือง  รายการ Science Hit : วิทยาศาสตร์ทันสมัย ตอน เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มมูลค่าลิน้จ่ี 
             จังหวัดพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี รายการ Science Hit : วิทยาศาสตร์ทนัสมยั เข้าร่วมถ่ายท า การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เร่ือง เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลิน้จ่ีสด และลิน้จ่ีแปรรูป ณ ห้อง SC ๔๓๐๑ อาคารวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา       
(ภายใต้การบริหารงานกองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา) และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
ซึ่ งได้ รับเกียรติจากรองผู้ ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายพงษ์ศักดิ์   วังเสมอ) เป็นประธานในพิ ธี เปิด                       
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้ ปลูกลิน้จ่ีได้รับความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยืดอายุผลลิน้จ่ีสด              
และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลิน้จ่ีชนิดต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง อันจะท าให้      
มีรายได้เพิ่มอยา่งยัง่ยืน โดยมีคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิร่วมเป็นวิทยากรด้วย 

 
 
 
 

                บดันี ้รายการ… 
 

 



 -๗- 

บัดนี  ้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑               
ตอน เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มมลูคา่ลิน้จ่ี จงัหวดัพะเยา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และส านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ส่ง DVD รายการฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับเผยแพร่และใช้ประโยชน์ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘  เร่ือง รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานท่ี ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล 
คา่ไฟฟ้าและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 

 

กองอาคารสถานท่ี จึงขอรายงานค่าไฟฟ้าและข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประจ าเดือนตลุาคม ๒๕๕๓ 
และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดงันี ้

๑. คา่ไฟฟ้าประจ าเดือน ตลุาคม ๒๕๕๓ เป็นจ านวนเงินทัง้หมด ๑,๗๗๖,๐๔๑.๓๖ บาท  
๒. คา่ไฟฟ้าประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นจ านวนเงินทัง้หมด ๒,๐๑๐,๔๖๐.๐๑ บาท 
๓. กราฟแสดงคา่ไฟฟ้าในแตล่ะเดือนประจ าปี ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชมุ 
 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๙  เร่ือง สรุปผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ     
               ปริญญาตรี ระบบรับตรง  (โควตาภาคเหนือตอนบน) รายช่ือผู้ไม่ผ่านการ      
           สอบสัมภาษณ์ และจ านวนนักเรียนท่ียืนยันสิทธ์ิโครงการรับตรง ๑๐%      
                                  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาค 
      ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
                            สรุปเร่ือง… 

 
 



 -๘- 

สรุปเร่ือง 
ตามท่ี มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ด าเนินการสอบสมัภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัพะเยา 

ระดบัปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือตอนบน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๓ และด าเนินการรับรายงานตัวยืนยันสิทธ์ิโครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖     
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้ด าเนินการ  
เสร็จสิน้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นัน้ 

 

กองบริการการศกึษา จงึขอสรุปผลการด าเนินงานดงันี ้
๑. ผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง         

(โควตาภาคเหนือตอนบน) จ านวน ๔๔๐ คน จากจ านวนทัง้สิน้ ๑,๔๖๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๓๐.๐๗  
๒. รายช่ือผู้ไมผ่า่นการสอบสมัภาษณ์ จ านวน ๒ คน 
๓.  จ านวนนักเรียนท่ียืนยันสิทธ์ิโครงการรับตรง ๑๐% ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖           

โรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๘๙ คน จากจ านวนทัง้สิน้ ๙๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๔๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐  เร่ือง สรุปผลการประเมินโครงการผู้บริหารสถานศึกษาเย่ียมชมมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการผู้บริหารสถานศึกษาเย่ียมชมมหาวิทยาลัยพะเยา    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยพะเยา 
รับทราบและเข้าใจเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา       
ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมพญา                
อาคารเวียงพะเยา นัน้ 

 

กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินโครงการผู้บริหารสถานศึกษาเย่ียมชม
มหาวิทยาลยัพะเยา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 

       ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑… 
 

 



 -๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑๑  เร่ือง  สรุปผลการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ” 
และมหกรรม ม.พะเยา รวมพลังสร้างสุขภาพ เทดิไท้องค์ราชัน  

 ธันวามหาราช ครัง้ท่ี ๒ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้าง
เสริมสุขภาพ (Healthy University) วันท่ี ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  

สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดท าโครงการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหา   
วิกฤตชาติ” และงานมหกรรม “ม.พะเยา รวมพลงัสร้างสขุภาพเทิดไท้องค์ราชนั ๕ ธันวามหาราช ครัง้ท่ี ๒” เม่ือวนัท่ี 
๑๖ – ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ และบดันีโ้ครงการดงักล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว นัน้ 
 

  คณะแพทยศาสตร์ ได้สรุปผลการด าเนินโครงการฯ โดยน าเสนอเป็นวีดีทศัน์ความยาว ๒๕ นาที 
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และในการนี ้คณะแพทยศาสตร์ จึงขอน ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ และวีดีทศัน์ 
เสนอผลงานตอ่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ  
    
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑.๒.๑๒  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
-ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 
วาระที่            เร่ือง ผลการปฏิบัตติามมต ิ
 ๔.๗ ขอหารือเก่ียวกบัระบบการ เดินหนงัสอืระหวา่งคณะ 

วิชาและมหาวิทยาลยั                                                       
 

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจดัหาเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    ในคราวประชมุ ครัง้ที่ ๔… 

 
 



 -๑๐- 

-ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ เร่ือง  (ร่าง)  ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา 

(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ 
ได้ด าเนินการประชมุ เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) ในวนัท่ี ๑๕,๒๒ 
และ ๒๙ ธนัวาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และอยูใ่นระหวา่งด าเนินงานของกองแผนงาน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

๔.๖ การติดตามคณุภาพบณัฑิต                   
  
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองแผนงาน 
และทกุคณะในการติดตามคณุภาพบณัฑิต 

๔.๗ 
 
 
 
 

ขออนมุตัิโครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็   อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเสนอกองแผนงาน 
พิจารณางบประมาณลงทนุในการจดัตัง้ศนูย์เด็กเลก็ 

 
- ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 

 
 วาระท่ี เร่ือง ผลการปฏิบัติตามมติ 

    ๕.๒ 
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง แนวปฏิบตัิ
และขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสติ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของงานนิติการ 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เร่ือง แนวปฏิบตัแิละขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสติ 
 

 ๕.๓ 
 
 

ขอความอนเุคราะห์ใช้พืน้ที่จดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภยั 
ทางรังส ีส านกังานปรมาณู เพื่อสนัติ 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของงานผงัแมบ่ท 

 ๕.๔ ขออนมุตัิโครงการตลาดนดัวนัองัคาร 
 

กองกิจการนิสติได้เร่ิมด าเนินการจดัตลาดนดั 
วนัองัคาร ตัง้แตว่นัที่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  

 ๕.๙ 
 
 
 

ขอปรึกษาหารือเก่ียวกบัแนวทางและนโยบาย 
ในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
 
 

ที่ประชุมรับทราบมติแล้ว  

   ในคราวประชมุครัง้ที่ ๖… 
 

 



 -๑๑- 

- ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
 

 วาระท่ี เร่ือง ผลการปฏิบัติตามมติ 

         ๔.๑.๑ 
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เร่ือง การให้บริการของศนูย์บรรณสาร     
และสือ่การศกึษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา 
 

๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เร่ือง นโยบายการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของนิสติ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของงานนิติการในการ 
จดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
เร่ือง นโยบายการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมของนิสติ 
 
 

๔.๒ 
 
 
 

ศนูย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษย์เกา่ ต าบลแมค่ ามี 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองงานวิจยัและ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

๕.๑.๑ 

 
 

แผนการเปิดหลกัสตูร  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
 

อยูร่ะหวา่งน าเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยัพะเยา 
เพื่อพิจารณา 

๕.๒.๑ 
 
 

ขอความเห็นชอบภาพรวมการประเมินทัง้ระบบ 
 
 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองงานวิจยัและ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

๕.๒.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม การศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

 ๕.๒.๒.๒ 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
แบบ ๓ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม การศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
 แบบ ๓ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 

          ๕.๒.๒.๓ (ร่าง) ประกาศ... 
 



 -๑๒- 

 ๕.๒.๒.๓ 
 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ปริญญาตรีควบโท 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง 
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียม การศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓  

๕.๒.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

๕.๒.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาที่เรียกเก็บ 
เป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ที่เรียกเก็บ 
เป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

๕.๒.๓.๑ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี  
ภาคปกติ  
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี  
ภาคปกติ  เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๒.๓.๒ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔  ระดบัปริญญา 
โท – เอก ภาคปกติ  
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท – เอก ภาคปกติ  
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๕.๒.๓.๓ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์) 

กองบริการการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี  
ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์)  
เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๒.๓.๔ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท 
ภาคพิเศษ  
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ  
 เรียบร้อยแล้ว 

         ๕.๓ ขออนมุตัิปฏิบตัิงาน... 
 

 



 -๑๓- 

๕.๓ ขออนมุตัิปฏิบตังิานนอกเวลาราชการของบคุลากร
สงักดัคณะวิทยาศาสตร์  การแพทย์ ภาคการศกึษา 
ที่ ๒/๒๕๕๓  การแพทย์ ภาคการศกึษาที่ ๒/๒๕๕๓  
 
 

คณะรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว  
 

 

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓    
เม่ือวนัองัคารท่ี ๒๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  เร่ือง  ขอส่งสรุปโครงการ TQF2R : โจทย์ (ประเดน็) วิจัยจากการท า TQF และ    
         ทุนสนับสนุนการวิจัย   
 สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จดัโครงการ 
TQF2R : โจทย์ (ประเด็น) วิจัยจากการท า TQF และทุนสนับสนุนการวิจัย เม่ือวนัพุธท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓        
ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 

 

ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินโครงการดงักล่าว 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการครัง้ตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเอกสารประกอบการประชมุ 
   

                                       ฝ่ายเลขานกุาร... 
 



 -๑๔- 

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เร่ือง ขอส่งสรุปโครงการ R2R : โจทย์ (ประเด็น) วิจัยจากงาน Routine และ                
     ทุนสนับสนุนการวิจัย   
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จดัโครงการ 
R2R : โจทย์ (ประเด็น) วิจัยจากงาน Routine และทุนสนับสนุนการวิจัย เม่ือวันพุธท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓            
ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 

 

ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา ได้สรุปผลการด าเนินโครงการดงักล่าว 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการครัง้ตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
   

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เร่ือง ขออนุมัติเปล่ียนช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วัสดุศาสตร์)   
สรุปเร่ือง 
  ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี  ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี                    
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เร่ือง แผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ            
และมอบหมายให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย ปรับแก้ไขแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)                 
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั และน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป นัน้  
 

  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติ  เปล่ียนช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)           
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนุมัติ เปล่ียนช่ือหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์ )  เ ป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                
(อตุสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสัด)ุ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

                                                            มติ... 
 



 -๑๕- 

มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตั ิให้เปล่ียนช่ือหลกัสตูร จาก หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(วัสดุศาสตร์) เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) และน าเสนอ              
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอ่ไป    
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ เร่ือง ขออนุมัตปิิดหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์   
สรุปเร่ือง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ค รัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี                    
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เร่ือง แผนการเปิดหลกัสตูร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ            
และมอบหมายให้แต่ละคณะ/วิทยาลยั ปรับแก้ไขแผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)                 
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั และให้น าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตอ่ไป นัน้  
 

  ในการนี ้คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งหลักสูตรดงักล่าว ได้ท าการเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๓   
เป็นปีแรก โดยมีจ านวนนิสิต ๔ คน และคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรสาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ ได้มีการหารือ
ร่วมกันแล้ว มีมติให้ด าเนินการขออนมุตัิปิดหลกัสตูร เน่ืองด้วยทางสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เตรียมด าเนินการเพ่ือ
เปิดหลกัสตูรสาขาใหม่ทดแทน คือ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (กศ.ม.ฟิสิกส์) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนมุตัปิิดหลกัสตูรสาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ปิดหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  และน าเสนอ            
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอ่ไป  
ระเบียบวาระที่  ๓.๕ เร่ือง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสถานี          
     เฝ้าระวังภัยรังสี ระหว่างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันตกัิบมหาวิทยาลัย   
สรุปเร่ือง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี                    
๗ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เร่ือง ขอความอนเุคราะห์ใช้พืน้ท่ีจดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภยัทางรังสี ส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิ
ท่ีประชุมมีมติอนุญาตการขอใช้ พื น้ ท่ีจัดตัง้สถานี เ ฝ้าระวังภัยทางรังสี  ส านักงานปรมาณูเ พ่ือสันต ิ                    
โดยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป นัน้  

 

                                       คณะวิทยาศาสตร์... 
 

 



 -๑๖- 

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอ (ร่าง) บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจดัการ
สถานีเฝ้าระวังภัยรังสี ระหว่างส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ 
   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยรังสี ระหว่างส านักงาน  
ปรมาณเูพ่ือสนัติกบัมหาวิทยาลยั เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบงานนิติการตรวจ (ร่าง) บนัทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการบริหารจดัการสถานีเฝ้าระวงัภยัรังสี ระหวา่งส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัตกิบัมหาวิทยาลยั ตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  เร่ือง  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๔      
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปี  ๒๕๕๔ ดงันี ้
 

ครัง้ท่ี วนั/เดือน/ปี เวลา สถานท่ี แฟ้มถึงคณะกรรมการ 
๑ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๖  มกราคม  ๒๕๕๔ 
๒ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๔ 
๓ ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๓  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ 
๔ ๒๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๖  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ 
๕ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
๖ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
๗ ๕  เมษายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
๘ ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ 
๙ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
๑๐ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑๑ ๗  มิถนุายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒  มิถนุายน ๒๕๕๔ 
๑๒ ๒๑  มิถนุายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๖  มิถนุายน  ๒๕๕๔ 
๑๓ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๗  มิถนุายน  ๒๕๕๔ 

                                                ครัง้ที่ ๑๕… 
 
... 



 -๑๗- 

๑๔ ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
๑๕ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
๑๖ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
๑๗ ๑๓  กนัยายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๘  กนัยายน  ๒๕๕๔ 
๑๘ ๒๗  กนัยายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๔ 
๑๙ ๑๑  ตลุาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๖  ตลุาคม  ๒๕๕๔ 
๒๐ ๒๕  ตลุาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๔ 
๒๑ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
๒๒ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
๒๓ ๑๓  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๘  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 
๒๔ ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๕๔ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาปฏิทินการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๔ เพื่อจะได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนต่อไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้มีมตเิห็นชอบปฏิทินการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เร่ือง  การจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคณะกรรมการวารสาร
มหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศกึษา 
ได้หารือกบัผู้ มีประสบการณ์ในการจดัท าวารสาร เห็นว่า วารสารของมหาวิทยาลยัควรแยกตามลกัษณะของบทความ
ออกเป็น ๒ เลม่ คือ 

๑. ด้านสงัคมศาสตร์ 
๒. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัท าวารสารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  

                                                      มติ… 
 



 -๑๘- 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมต ิดงันี ้
 ๑. มอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบปกวารสารมหาวิทยาลยัพะเยา 
          ๒.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพจดัประชมุร่วมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา  

 เร่ือง การจดัท าวารสารมหาวิทยาลยัพะเยาตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เร่ือง  เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเก่ียวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องก าหนดเกณฑ์การจัดสรร       
เงินรางวัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเสนอบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ นัน้ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล
เก่ียวกับการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการ รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาอนุมัติในหลักการเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเก่ียวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ       
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิในหลกัการ เร่ืองเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเก่ียวกับ    
งานวิจยังานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ        
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  เร่ือง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  
สรุปเร่ือง 
  ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ข้อ ๓ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาสถาบัน                  
สูส่ถาบนัการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตังิาน นัน้ 
 

  ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา จึงขอเสนอแนวทางการพฒันาสถาบนั
สู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้ตามตวับง่ชีท่ี้ ๗.๒ ของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถาบนัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
เป็นแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลยัสูส่ถาบนัแหง่การเรียนรู้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
 

                          ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 
 

 



 -๑๙- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  เพ่ือจะได้ด าเนินการ        
ตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบนัแห่งการ
เรียนรู้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๕ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและจัดท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ ๓ วัย                                
 สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ า้  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี บ้านพกัเด็กและครอบครัวจงัหวดัพะเยา สงักัดส านกัป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง
และเด็ก กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจ       
เพ่ือจดัตัง้รองรับพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเป็นสถานแรกรับเด็กอายตุ ่ากว่า ๑๘ ปี รวมทัง้เป็น
บ้านพักอาศัยชั่วคราวส าหรับครอบครัวท่ีประสบปัญหาทางสังคมอ่ืนๆโดยจัดตัง้บ้านพักเด็กและครอบครัว  
จงัหวัดพะเยา และเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมามีบทบาทในการเป็นสถานรองรับผู้ประสบ
ปัญหาตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และผู้ประสบปัญหา 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ด าเนินโครงการศูนย์ ๓ วัย                  
สานใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ า้ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพ่ือเป็น  
ศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเน่ืองเช่ือมโยงเป็นวงจรชีวิตทุกช่วงวัย ตัง้แต่วัยเด็ก   
วัยผู้ ใหญ่ และวัยผู้ สูงอายุ บูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนแบบองค์รวม                      
และสร้างรูปแบบตัวอย่างท่ีดีในการพัฒนาพืน้ท่ีท่ีมีการด าเนินงานตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว                
ก่อนท่ีจะขยายผลไปยังพืน้ท่ีต่างๆ โดยด าเนินการจัดตัง้ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ า้            
ตัง้แตปี่ ๒๕๕๒ เป็นต้นมา นัน้ 
 

  ในการนี ้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ออกแบบและจัดท า     
การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์               
พระวรชายาฯ ท่ีจะเสด็จเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ า้ ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔         
โดยขอความร่วมมืออนุมัติให้ นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ และนายเฉลิมชนม์  จินดา อาจารย์สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าด าเนินการออกแบบ และจดัภูมิ
ทศัน์จนกวา่จะแล้วเสร็จทนัการรับเสดจ็ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
 
 

                        ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา… 
 

 



 -๒๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาอนุมัติให้ นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ และนายเฉลิมชนม์  จินดา อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์     
และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ด าเนินการออกแบบและจดัท าการปรับปรุง     
ภมูิทศัน์ ศนูย์ ๓ วยั สานสายใยรักแหง่ครอบครัวบ้านถ า้ จนกวา่จะแล้วเสร็จทนัการรับเสดจ็ดงักล่าว  
 
มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้ 

๑. อนุมตัิให้นายปวินท์  ระมิงค์วงศ์ และนายเฉลิมชนม์  จินดา ด าเนินการออกแบบและจดัท า
การปรับปรุงภูมิทศัน์ ศนูย์ ๓ วยั สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ า้          

๒. มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แต่งตัง้คณะท างาน ด าเนินการ
ออกแบบและจดัท าการปรับปรุงภมูิทศัน์  ศนูย์ ๓ วยั สานสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านถ า้          

 
ระเบียบวาระที่  ๔.๖ เร่ือง  รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการเรียนล่าช้า 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เร่ือง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการเรียนล่าช้า ของนายยงยศ      
        กล่ันกลิ่นหอม 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี นายยงยศ  กลัน่กลิ่นหอม อาจารย์สาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ
และสารสนเทศศาสตร์ ได้ส่งแบบรายงานผลการเรียน (NU ๓๒) ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ ล่าช้าจ านวน  
๓ วิชา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อนิสิต นัน้ 
 

  คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายยงยศ  กลัน่กลิ่นหอม 
เจตนาไม่ได้ด าเนินการ ตามประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร พะเยา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิการส่งรายงาน    
ผลการศกึษาของมหาวิทยาลยันเรศวร พะเยา กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศกึษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดจริง ดังนัน้ คณะฯ จึงขอแจ้งมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือด าเนินการตามวินัยต่อไป รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาการส่งรายงานผลการเรียน (NU ๓๒) ล่าช้า ของ นายยงยศ  กลั่นกลิ่นหอม เพื่อจะได้ด าเนินการ      
ตามขัน้ตอนต่อไป  
 
 
 
                                                            มติ… 

 
 



 -๒๑- 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
 ๑. มอบคณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตกัเตือนด้วยวาจาต่อไป 

๒. มอบกองบริการการศึกษาจดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ืองหลกัเกณฑ์    
    และแนวปฏิบตัิการส่งรายงานผลการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๖.๒  เร่ือง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการเรียนล่าช้า ของ           

นางสาวพองาม  เหล่ียมศิริวัฒนา 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ตรวจสอบพบว่า อาจารย์พองาม  เหล่ียมศิริวฒันา   
ได้ส่งรายงานผลการเรียน ประจ าภาคการศกึษาท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการส่ง
รายงานผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด ทางคณะศิลปศาสตร์ จึงได้ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขอ
อนมุตัสิง่ผลการเรียนลา่ช้าของอาจารย์พองาม  เหล่ียมศริิวฒันา เม่ือวนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ นัน้ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศิลปศาสตร์ จึงขอส่งรายงานการพิจารณา
ข้อเท็จจริงดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณารายงานการสอบข้อเท็จจริง กรณีการส่งรายงานผลการเรียนล่าช้า ของอาจารย์พองาม  เหล่ียมศิริวฒันา 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ว่ากล่าวตกัเตือนด้วยวาจา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เร่ือง การขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๑  เร่ือง การขออนุมัตแิก้ไขผลการเรียน ของ นางสาวสุพรรณี  โนจันทร์ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี นางสาวสุพรรณี  โนจันทร์ อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
(๒๑๖๓๑๙) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๓ สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์  
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาดงักลา่วของนิสิต ดงันี ้

๑. นางสาวประภาพร  พรหมศลิป์ชยั   รหัส ๕๑๕๙๘๒๔๗ คะแนนรวม ๕๕ คะแนน 
๒. นายอธิป  ค าสม                     รหัส ๕๑๕๙๘๔๙๐ คะแนนรวม ๕๕ คะแนน 
๓. นางสาวอารยา  ค ารุณ              รหัส ๕๑๕๙๘๕๓๗ คะแนนรวม ๕๕ คะแนน 

 
 

                                เพ่ือให้การด าเนินงาน...                                 
 



 -๒๒- 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์  
จึงขอส่งรายงานการพิจารณาข้อเท็จจริง กรณีการขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน ของนางสาวสุพรรณี  โนจันทร์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน ของนางสาวสุพรรณี  โนจันทร์       
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตดิงันี ้                                                                                        

๑.  อนมุตัใิห้นางสาวสพุรรณี  โนจนัทร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเขียนเพ่ือประชาสมัพนัธ์
(๒๑๖๓๑๙) แก้ไขผลการเรียนของนิสิต จาก D เป็น D+ จ านวน ๓ ราย ดงันี ้

  ๑.๑ นางสาวประภาพร  พรหมศลิป์ชยั  รหสั ๕๑๕๙๘๒๔๗  
  ๑.๒ นายอธิป  ค าสม                     รหสั ๕๑๕๙๘๔๙๐  
  ๑.๓ นางสาวอารยา  ค ารุณ             รหสั ๕๑๕๙๘๕๓๗  
 ๒.  มอบคณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ วา่กลา่วตกัเตือนด้วยวาจาตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๒ เร่ือง การขออนุมัตแิก้ไขผลการเรียน ของ นายศุภชัย  เจริญสิน 
 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี เกิดข้อผิดพลาดในการบนัทึกคะแนนลงในระบบทะเบียนออนไลน์รายวิชา ๔๑๑๒๒๑ 
ชีวเคมี กลุ่มเรียน ๑๓๓ ของนายศุภชัย  เจริญสิน ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชาในภาคเรียนนี ้โดยคะแนนของ
นางสาวรวิวรรณ  กองสอน รหสันิสิต ๕๒๖๓๑๕๐๙ สาขากายภาพบ าบดั ชัน้ปีท่ี ๒ ได้ขาดหายไปจากระบบ
ทะเบียนออนไลน์ ท าให้ระดบัผลการเรียนของนิสิตเกิดความผิดพลาด นัน้  
   

   ในการนี ้คณะกรรมการได้ท าการตรวจสอบและพิจารณาไต่สวนถึงเหตุผลในการขอแก้ไข       
ผลการเรียนในรายวิชาดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเห็นว่าการขอแก้ไข       
ผลการเรียนเป็นไปด้วยความสจุริต และเห็นสมควรอนมุตัิให้แก้ไขผลการเรียนของนิสิตคนดงักล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมตัิการขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชาชีวเคมี (๔๑๑๒๒๑) ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓               
ของนายศภุชยั  เจริญสิน เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  

                                                          มติ… 
 

 



 -๒๓- 

มติ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
๑. อนมุตัใิห้นายศภุชยั  เจริญสิน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีวเคมี(๔๑๑๒๒๑) แก้ไขผลการเรียน 

ของนางสาวรวิวรรณ  กองสอน    รหสั ๕๒๖๓๑๕๐๙ 
๒. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา จาก F เป็น D+ ว่ากล่าวตกัเตือน       

ด้วยวาจาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘  เร่ือง การก าหนดเลขรหัสสาขาวิชาและรหัสหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓     
เม่ือวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เร่ือง ขออนมุตัิก าหนดเลขรหสัสาขาวิชาและรหสัหลกัสตูร มหาวิทยาลยัพะเยา   
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขเลขรหัสสาขาวิชาและรหัสหลักสูตร             
ระดบับณัฑิตศกึษา และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้  
 

  กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไขเลขรหัสสาขาวิชาและรหัสหลักสูตร  ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาการก าหนดเลขรหัสสาขาวิชาและรหัสหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  เ พื ่อจะได้ด า เน ินการ             
ตามขัน้ตอนต่อไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการก าหนดเลขรหัสสาขาวิชาและรหัสหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  เร่ือง ขออนุมัตดิ าเนินโครงการจัดตัง้อุทยานชุมชนนิเวศน์ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้มีการจดัตัง้ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้าน
พลงังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก นัน้ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม       
จึงขออนมุตัิด าเนินโครงการจดัตัง้อทุยานชมุชนนิเวศน์ (ECO – Community Park : ECO - Park) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
                       ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 

 
 



 -๒๔- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาอนมุตักิารด าเนินโครงการจดัตัง้อทุยานชมุชนนิเวศน์ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตัง้อุทยานชุมชนนิเวศน์  โดยมอบให้             
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เร่ือง  ขออนุมัตใิช้สัญลักษณ์ประจ าศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพกิาร (DSS)   
     มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ศนูย์บริการและสนบัสนนุนิสิตพิการ (DSS)  มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ออกแบบตราสญัลกัษณ์
ประจ าศนูย์ เพ่ือเป็นการส่ือสารถึงความเป็นเอกลกัษณ์และจดจ าเก่ียวกบัศนูย์ฯ นัน้ 
 

  เพ่ือสะท้อนภาพลกัษณ์และเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ จดจ าเก่ียวกับศนูย์ได้ง่าย ศูนย์บริการและ
สนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) จึงขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ประจ าศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
มหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนมุตัใิช้ตราสญัลกัษณ์ประจ าศนูย์บริการและสนบัสนนุนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลยัพะเยาเพ่ือจะได้ด าเนินการ 
ตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ ใช้สญัลกัษณ์ประจ าศนูย์บริการและสนบัสนนุนิสิตพิการ 
(DSS) มหาวิทยาลยัพะเยา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เร่ือง ขออนุมัตจัิดท าโครงการประกันอุบัตเิหตุส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะท าประกันอุบัติเหตุส าหรับ
บคุลากรของคณะฯ เน่ืองจากบคุลากรต้องไปปฏิบตัิภารกิจให้แก่ทางราชการ ในเร่ืองของการเดินทางไปราชการ
เพ่ือติดต่อราชการ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ไปฝึกอบรม และสมัมนา เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน และเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ และความมัน่คงของบคุลากรคณะศลิปศาสตร์  
  ในการนี ้คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับบุคลากร      
คณะศิลปศาสตร์ จ านวนบุคลากรทัง้หมด ๙๑ รายๆ ละ ๓๐๐ บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ ๒๗,๓๐๐ บาท 

                                สองหม่ืนเจ็ดพนั… 
 

 



 -๒๕- 

(สองหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ กองทุนเพ่ือการศึกษา 
แผนงานจดัการศกึษาอดุมศกึษา หมวดอดุหนนุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
อนมุตัจิดัท าโครงการประกนัอบุตัเิหตสุ าหรับบคุลากรคณะศลิปศาสตร์ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับบุคลากร         
คณะศลิปศาสตร์ โดยใช้งบประมาณของคณะตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เร่ือง ขออนุมัต ิ(ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษระดับ 
     มหาบัณฑติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดให้มีการ เรียน 
การสอนในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก๒ นัน้ 
 

  ในการนี ้เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศ 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระดบัมหาบณัฑิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
อตัราคา่ตอบแทนอาจารย์พิเศษระดบัมหาบณัฑิต ดงันี ้

๑. คา่ตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ภาคทฤษฎี อตัราไมเ่กิน ๑,๐๐๐ บาท  
๒. คา่ตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ภาคปฏิบตั ิอตัราไมเ่กิน ๘,๐๐บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เร่ือง อตัราคา่ตอบแทน
ผู้สอน โครงการบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยอนุโลมและมอบหมายให้กองบริการ
การศกึษาจดัท าประกาศก าหนดอตัราคา่ตอบแทนอาจารย์พิเศษบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา ตอ่ไป 
  
 

                                 ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓… 
 

 



 -๒๖- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เร่ือง การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริการวิชาการ ของ  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วย ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ เพ่ือบริการวิชาการส่วนภูมิภาค ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ในการเสริมสร้างความก้าวหน้าของ
องค์กรพัฒนาวิสัยทัศน์ของนักบริหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร จ านวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม ่และจงัหวดัเชียงราย ในระหวา่งเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ โดยมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากรยคุ
ใหม่ให้เปล่ียนทัศนคติ แนวคิดเดิมสู่แนวคิดใหม่ หลักการต่างๆ โดยมีความคาดหวังให้หน่วยงานหรือองค์กร 
ตา่งๆ และบคุลากรสามารถพฒันาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสงูยิ่งขึน้  
 

  ในการนี ้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เรียนเชิญคณาจารย์และผู้ ทรงคุณวุฒิระดบัมืออาชีพ    
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นซึ่งกนัและกนัทัง้วิทยากรและผู้ เข้ารับการอบรม โดยรับสมคัรบคุลากรและผู้บริหารจากองค์กรตา่งๆ 
เพ่ือมุง่เน้นให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ให้ประสบความส าเร็จ
ทัง้ทางด้านการพฒันาตนเองและพฒันาองค์กร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาการจดัสง่บคุลากรเข้ารับการอบรม และเผยแพร่ขา่วการอบรมให้ผู้สนใจทราบ ตอ่ไป  
 
มติ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติถอนวาระการประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เร่ือง  โครงการพัฒนาพลิกฟ้ืนชีวิตต้นยางพารา เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ      
 แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
  ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอน าเสนอ โครงการพัฒนาพลิกฟื้น     
ชีวิตต้นยางพารา เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ          
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาโครงการพัฒนาพลิกฟื้นชีวิตต้นยางพารา เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่มหาวิทยาลัยพะเยา      
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

                                                             มติ… 
 

 



 -๒๗- 

มติ ที่ประช ุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
น าเสนอโครงการพัฒนาพลิกฟื้นชีวิตต้นยางพารา เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่มหาวิทยาลัยพะเยา      
ต่อสภามหาวิทยาลยัพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เร่ือง โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
สรุปเร่ือง 
  ตามมติ ท่ีประชุม โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เ ม่ือวันพุธ ท่ี  ๑  กันยายน ๒๕๕๓                 
เ ร่ือง การด าเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์          
ด าเนินโครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ ในวนัพธุท่ี ๒๔ และวนัพฤหสับดีท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาโครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ และ  
มอบให้ทกุคณะร่วมจดัแสดงนิทรรศการตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑ เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑.๑ เร่ือง การเตรียมข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านงบประมาณวิจัย 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) ได้จดัประชมุปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมข้อมลู 
ของหน่วยงานภาครัฐด้านงบประมาณการวิจัย เม่ือวันศุกร์ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น            
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผลการประชุมโดยสรุปคือ    
ขอให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดท าวิจัย จ าเป็นต้องด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือประกอบการเสนอ          
ของบประมาณประจ าปีในปีตอ่ๆไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ การเตรียมข้อมลูหนว่ยงานภาครัฐด้านงบประมาณวิจยั เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
                                                            มติ… 

 
 



 -๒๘- 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบมอบให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง ท่ีเก่ียวข้องในการ      
จดัท าวิจยั จดัเตรียมข้อมลู เพ่ือประกอบการเสนอของบประมาณประจ าปีตอ่ไป 
  
 ระเบียบวาระที่  ๕.๑.๒ เร่ือง การเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเร่ือง 
 ด้วยส านักงานการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และนโยบาย     
ของกระทรวงศกึษาธิการ โดยจดัสง่รายละเอียดค าขอฯ และผลการวิเคราะห์ความเส่ียงให้ส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ภายในวันท่ี ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ การด าเนินการจดัท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้หน่วยระดับคณะ/วิทยาลัย            
และกองท่ีเก่ียวข้องกับงานดงักล่าวได้รับทราบ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ท าหนังสือ   
แจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ การเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือจะได้ด าเนินการ          
ตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให้คณะ/วิทยาลยั/กอง ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการเสนอของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม       
สง่กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ภายในวนัจนัทร์ท่ี ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เร่ือง  ขอตัง้งบประมาณในการจัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัตกิาร 
     ทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าแผนการจัดซือ้ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ได้เชิญรองศาสตราจารย์          
ดร.สุธา  ขาวเธียร เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ มาบรรยายเก่ียวกับการจดัหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อม   
และการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              
ตามพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องมีห้องปฏิบตัิการ ๕ ด้านดงัต่อไปนี ้1) ห้องปฏิบตัิการน า้ดี 2) ห้องปฏิบตัิการน า้ดี
เสีย 3) ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 4) ห้องปฏิบัติการทางอากาศและ 5) ห้องปฏิบัติการจัดการขยะ                
นัน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

 
                       ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 

 
 



 -๒๙- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
 ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ การขอตัง้งบประมาณในการจัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าแผนการจดัซือ้ครุภณัฑ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจาณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พิจารณางบประมาณ    
ในการจัดซือ้ครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องปฏิบตัิการทางด้านสิ่งแวดล้อม เข้าแผนการจัดซือ้ครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเน้นการจดัซือ้ครุภณัฑ์การเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ อ่ืน ๆ  
 

 ๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แจ้ง เ ร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ของ
สถาบนัอดุมศกึษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 ๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งก าหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี
พทุธศกัราช ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลยัพะเยา ในวนัท่ี ๓ – ๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ 
 

มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา ๑๖.๑๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ)  
                กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 



 -๓๐- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    ประธานกลา่วขอบคณุ... 
 

 


