
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝุายบริหาร                        กรรมการ 
    (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓.  รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.   รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต     กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖.     รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ )  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)    
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวพัชรินทร์  สังวาลย์) แทน 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)      
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.สุภา  จันทรกูร) (แทน) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
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 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน  
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากุล)       

๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางสาวจิราพร  เครืออินทร์) แทน 
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) แทน  
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๗. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์… 
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๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๐๙.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
 

 ๑.๑   แนะน าคณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 

 ๑.๒ การบรรจุแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริการของมหาวิทยาลัย จะมีการบรรจุ       
ในปี ๒๕๕๕ แต่จะบรรจุแต่งตั้งในส่วนของพนักงานสายวิชาการก่อน  

 ๑.๓ การเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะเปิดรับจ านวน ๔,๕๐๐ คน 
 ๑.๔ การก าหนดราคาค่าเช่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๖๓๔ ห้อง ดังนี้ 
  ๑.๔.๑  ห้อง ๒ คน ราคา ๔,๔๐๐  บาท 
  ๑.๔.๒  ห้อง ๔ คน ราคา ๕,๔๐๐    บาท  

 ๑.๕ ปัญหาขยะ น้ าเน่าเสียภายในมหาวิทยาลัย มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงษ์  กรีฑาชาติ 
ด าเนินการแล้วสรุปรายงานต่ออธิการบดี 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑  การเสียอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 
  สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้หารือเกี่ยวกับการเสียภาษีในสัญญาการให้บริการวิชาการจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ปรากฏว่าพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๐๘ ใช้บังคับ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นต้นไป มาตรา ๑๒๑ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 

                              เร่ิมประชุม... 
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  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบโดยมอบให้ อาจารย์ไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และ            
ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบระเบียบการเสียอากรตามบทบัญญัติ      
แห่งประมวลรัษฎากร อีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก (ตกหล่น) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้ส ารวจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะต่าง ๆ ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีหลักสูตรที่ตกหล่นไป ๑ หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรม        
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (แผน ก) ซึ่งจะเปิดสอนเป็นประจ าทุกปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอส่งหลักสูตรดังกล่าว ให้เปิดสอนทันในภาคเรียนที่ ๑         

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

  ฝุายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
-ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
วาระที่            เร่ือง ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๗ ขอหารือเกี่ยวกับระบบการ เดินหนังสือระหว่างคณะ 

วิชาและมหาวิทยาลัย                                                       
 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดหาเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร 

 
-ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๖ การติดตามคุณภาพบัณฑิต                   

  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน 
และทุกคณะในการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

 ๔.๗ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงาน     

                               มต ิทีประชุม...                
... 

 
 

                   ในคราวประชมุ ครัง้ที่ ๔… 
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จัดหาผู้รับจ้างในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 
         วาระที ่                    เร่ือง               ผลการปฏิบัติตามมติ 

      ๕.๒ 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรือ่ง แนวปฏิบัต ิ
และขั้นตอนการให้ค าปรึกษานิสติ 
 
 

งานนิติการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

 
         วาระที่                                    เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

       ๔.๑.๑ 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสาร     
และสื่อการศึกษา 
 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง นโยบายการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
ของนิสิต 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
เสนออธิการบดีลงนาม 

 ๔.๒ 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษยเ์ก่า ต าบลแม่ค าม ี
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 ๕.๑.๑ แผนการเปดิหลักสูตร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

กองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๒.๑ 
 
 

ขอความเห็นชอบภาพรวมการประเมินทั้งระบบ 
 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

                   ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



 -๖- 

 ๕.๒.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 ๕.๒.๒.๒ 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 
 

 ๕.๒.๒.๓ 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรคีวบโท 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

๕.๒.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

๕.๒.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็น 
รายครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา  
เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 

 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ 
 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
         ๓.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วัสดุศาสตร์) 
 
 

กองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

                  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗… 
 



 -๗- 

        ๓.๔ ขออนุมัติปิดหลักสูตรสาขาวิชาฟิสกิส์ประยุกต์ 
 
 
   

กองบริการการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

        ๓.๕ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการบริหารจัดการสถานี เฝูาระวังภัยรังสี  
ระหว่างส านักงานปรมาณูเพื่อสันติกับมหาวิทยาลัย   
 

 

งานนิติการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๑ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๔ 

ที่ประชุมรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๒ การจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๓ 
 
 
 

เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๔ 

 
 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

   ๔.๕ 
 
 

ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและจัดท าการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรัก 
แห่งครอบครัวบ้านถ้ า  
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

   ๔.๖.๑ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งผล 
การเรียนล่าช้าของ นายยงยศ  กลั่นกลิ่นหอม 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงาน 
ผลการศึกษา 

                 ๔.๖.๑ รายงานผลการสอบ… 
 



 -๘- 

          

   ๔.๖.๒ 
 
 

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งผลการ
เรียนล่าช้า ของนางสาวพองาม  เหลี่ยมศิริวัฒนา 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

   ๔.๗.๑ 
 
 

การขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนของนิสิต กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๗.๒ การขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
ของ นางสาวรวิวรรณ  กองสอน 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๘ การก าหนดเลขรหัสสาขาวิชาและรหัสหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเวียนแจ้งให้คณะ 
ทราบเรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๙ ขออนุมัติด าเนินโครงการจดัตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน ์
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานกับหน่วยงาน 
 
 

   ๔.๑๐ ขออนุมัติใช้สัญลักษณ์ประจ าศูนยบ์ริการและ 
สนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
รับทราบมติแล้ว 

   ๔.๑๑ ขออนุมัติจัดท าโครงการประกันอบุัติเหตุ  
ส าหรับบคุลากรคณะศิลปศาสตร ์
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับ 
บุคลากรคณะศลิปศาสตร ์
 

   ๔.๑๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ 
พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา   

   ๔.๑๓ การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

ถอนวาระเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๑๔ โครงการพัฒนาพลิกฟื้นชีวิตต้นยางพาราเสรมิสรา้ง
มูลคา่ทางเศรษฐกิจ แกม่หาวทิยาลยัพะเยา 
 
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตไิด้น า 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพะเยาเรียบร้อยแล้ว 
 

                    ๔.๑๕ โครงการสัปดาห์... 
 



 -๙- 

  ๔.๑๕ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์  

  ๕.๑.๑  การเตรียมข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านงบประมาณวิจัย 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๒ การเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑.๓ ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน 
การสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการร่างคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๕๔)    
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ ประชุ ม ได้ พิ จารณารายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยพะเยา                     
ครั้งที่ ๘(๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 



 -๑๐- 

- ไม่มี – 
 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร lelts (ย้อนหลัง) ของนางสาวรภัสสา  โอฬารวัฒน์ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วย นางสาวรภัสสา  โอฬารวัฒน์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในหลักสูตร lelts ณ ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือ เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ          
ในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ได้ด าเนินการขออนุญาต     
จากมหาวิทยาลัยให้ไปเรียน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ (ทุนส่วนตัว) จึงท าให้
นางสาวรภัสสา  โอฬารวัฒน์ ไม่ได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการขออนุญาต  แต่หลังจาก       
ได ้กล ับมารายงานตัวก ับมหาว ิทยาล ัย เมื ่อว ันที ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จ ึงได้ด า เน ินการขออนุญาต            
จากมหาวิทยาลัย  

ในการนี้ นางสาวรภัสสา  โอฬารวัฒน์ จึงขออนุมัติลาเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร lelts โดย
ขอลาเรียนย้อนหลัง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อด าเนินการขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน
ภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
   ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เรื ่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน   
และค่าสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ และการจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด  
พิจารณาการขออนุ มัติเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร lelts ในช่วงปิดเทอม (ย้อนหลัง) ระหว่างวันที่                 
๑๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ของนางสาวรภัสสา  โอฬารวัฒน์ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร lelts (ย้อนหลัง) ของนางสาว 
รภัสสา  โอฬารวัฒน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

                     ระเบยีบวาระที่ ๔... 
 



 -๑๑- 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยสาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มีความประสงค์ขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อหลักสูตร           
จากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ( Information Sciences for 
Communication) เป็นหลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อสมัยใหม่ ( New Media 
Communication) พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้สาขาวิชา
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีอัตลักษณ์และโครงสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นนิเทศศาสตร์ชัดเจน  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อสมัยใหม่ (New Media Communication) พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ตั้งแต่        
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบชื่อ สาขาวิชาในส่วนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ (New Media Communication) อีกครั้ง 

๒. เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้เปิดสอนนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (M.Ed.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งนิสิตต้องได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน           
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้กับการท างานต่อไป ตลอดจน
เป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของตนเอง และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นั้น  

ในการนี ้ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ ึง ได ้จ ัด โครงการศ ึกษาด ูงานนอกสถานที ่ของน ิส ิต         
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาขึ ้น ในระหว่างวันที ่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังนั ้นจึงขออนุญาต          
ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี – จังหวัดตราด โดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา… 



 -๑๒- 

  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุญาตบุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยไม่ถือเป็นวันลา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยถือ    
เป็นวันลา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตใน     
 มหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ        
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต            
ได้ปรับความรู้ พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาจริง มีทักษะการใช้ชีวิต อันจะน าไปสู่การปรับตัว ในการศึกษา                
ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ - ลูกศิษย์ และเพ่ือน - เพ่ือน นั้น  
 
 
 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะ  
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที ่ ๑ ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยขออนุมัติ
งบประมาณจ านวน ๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของนิสิตชั้นปีที่ ๑         
ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติในหลักการ มอบให้รองอธิการบดีฝุายวิชาการแต่งตั ้งคณะกรรมการฯ และจัด      
ให้มีการประชุมอีกครั้ง      

๒. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจ าเวียง 
สรุปเรื่อง 

                กองบริการการศึกษา… 



 -๑๓- 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 
(มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และสืบเนื่องจากปัจจุบัน            
ตราสัญลักษณ์ประจ าเวียงทั้ง ๖ เวียง ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้สอดคล้องกับชื่อและสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจ าเวียงทั้ง ๖ เวียง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจ าเวียงทั้ง ๖ เวียง ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการขอปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจ าเวียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิตได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ       
และพัฒนานิสิต เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนิสิต 
จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน      
สวัสดิการและพัฒนานิสิต 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายในการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดระยะเวลาการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ระหว่างวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และเพ่ือให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา                   

              ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา… 



 -๑๔- 

แต่งกายชุดนิสิตอย่างถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อตนเอง และเป็นที่ภาคภูมิ             
ของสถาบันต่อไป นั้น  
 

  กองกิจการนิสิต จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายในการเข้าห้องสอบ
ปลายภาคเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายในการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบงานนิติการ  ตรวจสอบภาษาและถ้อยค าที่ถูกต้องในการ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายในการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน       
   โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที ่ จ ังหว ัดพะ เยา  ได ้ร ับแจ ้งจากกรมศ ิลปากร โดยร ัฐบาลได ้ขอพระราชทาน                    
พระบรมราชานุญาต จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว เนื ่องในโอกาสมหามงคล        
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวามหาราช ซึ่งมีคณะกรรมการฝุายต่างๆ รวม ๑๐ คณะ คณะกรรมการ  
ฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝุายต่างๆ มีหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือ           
ที ่ระลึก และพิจารณากลั ่นกรองหนังสือที ่ระลึกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เสนอขอเข้าร่วมพิมพ์      
เฉลิมพระเกียรติ นั้น  

คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ จึงขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัด
พะเยา ที่มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
พะเยา เพ่ือที่จะรวบรวมส่งให้กรมศิลปากร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร       
ประกอบการประชุม 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
การส่งโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล            
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ ต่อไป  
 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
๔.๘๔.๘๔.๘… 



 -๑๕- 

มติ ที ่ประช ุมได ้พ ิจารณาแล้วม ีมต ิ มอบรองอธ ิการบดีฝ ุายว ิชาการ จ ัดตั ้งคณะกรรมการ
ประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบด้านบริการวิชาการกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๕ ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ขาดแคลน       
ทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเห็นความส าคัญในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้จัดตั้งโรงเรียนตระเวนชายแดน   
เบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก หมู่ ๓ ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยาในกองก ากับตระเวนชายแดนที่ ๓๒    
ขึ้นนั้น 
  

 ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรายละเอียดแผนพัฒนา   
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือด าเนินการเข้าร่วมโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
และให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขอปรึกษาหารือเรื่องการร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะ        
               ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
สรุปเรื่อง 
 อ้างถึง หนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารี ฯ พว ๐๐๐๑ (อพ.)   
๓๑๙๘ /๒๕๕๔ เรื่อง เชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านงานอนุรักษ์    
พันธุกรรมพืชและทรัพยากร และจัดการประชุมวิชาการต่อเนื่องทุก ๆ ๒ ปี ทาง อพ.สธ. จึงได้เชิญหน่วยงาน          
และสถาบันที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ร่วมกันน าเสนอผลงานเพ่ือจัดประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. โดยส่งหัวข้อเรื่อง พร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มที่ต้องการน าเสนอ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน  
๒๕๕๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

                                      ในการนี้… 



 -๑๖- 

 ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเรื่องการร่วมเสนอ
ผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบ การร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ การร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการ             
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ก าหนดการด าเนินการเสนอหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา ออกข้อบังคับ
ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่ าว ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะการด าเนินการด้านหลักสูตร ซึ่งจะต้องด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และจัดการเรียนการสอนได้ทันใน เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕ กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอก าหนดการด าเนินการ      
เสนอหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
และให้ความเห็นชอบ ก าหนดการด าเนินการเสนอหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือจะได้ด าเนินการ         
ตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. แก้ไข ข้อ ๕ ปฏิทินการประชุม จาก วันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๔ เป็น ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  

 ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ



 -๑๗- 

ติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม  
๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
พะเยาจังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
 
  
 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติ
โครงการการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
    
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝุายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
อนุมัติและให้ความเห็นชอบโครงการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจะได้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา    
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
 

๕.๒ รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนางานเลี้ยงสัตว์และใช้ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  และเสนอชื่อ               

ผู้เข้ารับรางวัล ประจ าปี ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๒ รายงานผลการเข้าร่วมเวทีสานเสวนาหาทางออก เพ่ือแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยา โดยจัด      

การเสวนา การเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนากว๊านพะเยา เรื่อง “ลุ่มน้ ากว๊านพะเยากับ              
แนวทางการจัดการน้ า เพ่ือสนองพระราชด าริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม     
ราชกุมารี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๒.๓ ภาพรวมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA & UPKM in Overview) จัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประเมิน      
ของ สกอ. ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๔ โดยให้คณะ เขียนโครงการส่ง (DRAEQA)   
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

  

๕.๓  รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ รายงานความก้าวหน้า เรื่อง แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ครุภัณฑ์       

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์     
  การเรียนการสอน ระบบการเงินและพัสดุภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

           ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 



 -๑๘- 

 ๕.๓.๒ งบประมาณด้านอ่ืน ๆ อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับส านักงบประมาณ   
 

๕.๔ รองอธิการบดีฝุายบริหาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๕.๔.๑   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมชุดตรวจ                              
  ร่างกายและเวชภัณฑ์ส ารองไปร่วมปฏิบัติงาน ออกหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพ     

   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่  ต าบลแม่สลองใน      
   อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 ๕.๔.๒ กลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จะจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษา         

แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปี ๒๕๕๗ 
 
 

๕.๕ รองอธิการบดีฝุายวิชาการแจ้ง รายงานผลการสรุปข่าว และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Clipping News) 
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

๕.๖ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ แจ้งเรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด ของมหาวิทยาลัยพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
     (นางสาวจิราพร  เครืออินทร์ )          (นางสาวกัลวรา  ภูมิลา) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

         รองอธิการบดีฝุายวิชาการ… 



 -๑๙- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


