
              รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                        กรรมการ 
    (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
    (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๖.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ )  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน    
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) แทน 
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (เภสัชกรหญิง ดร.อัจฉรา  ปัญโญศักดิ์) แทน      
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
   (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๙. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากุล)       

๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน 
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ) แทน 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์   
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๗. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 

๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์… 
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๙. นางสาวนภาพร  จักร์เขียว หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๑๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
 

 ๑.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวต่อไป วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม  
๒๕๕๔ และก าหนดการประชุมประจ าเดือนเมษายน วันอังคารที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๔ และ             
๒๖ เมษายน  ๒๕๕๔ 

   ๑.๒ ก าหนดให้ทุกคณะจัดท าโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ในการ
แก้ปัญหาวิกฤตชาติตามแนวคิด ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีจะลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจ     
และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 ๑.๓ การจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลจั งหวัดพะเยา มอบให้ รองอธิการบดีฝ่ ายวิจั ยและประกันคุณภาพ              
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 ๑.๔ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ZIPA) ให้มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นศูนย์ฝึกเครือข่ายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยรับบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ารับการฝึกอบรม 

 ๑.๕ การไปศึกษาดูงานประเทศอิตาลีของอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการก่อสร้าง     
อาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทย  

 ๑.๖ อธิการบดีได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจะมี     
การประชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.  

 ๑.๗ หลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์  (Liberal    Art) เป็นโครงการน าร่องตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
เสด็จเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ในการประชุม โต๊ะกลม ไทย – สหรัฐ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การวิจัย

                            ระเบียบวาระที่ ๑... 
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นโยบาย การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ 
มีนาคม  ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  

 ๑.๘ การช าระค่าลงทะเบียนเรียน และค่าที่ พัก ในวันที่  ๒๓ – ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๔ ของนิสิตใหม่              
มอบกองบริการการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน website ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

.    

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑  ขอแจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 
  สรุปเรื่อง 

ตามที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนดให้มี  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา       
เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
และมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย          
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๔ ประกอบกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน เฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนการประเมิน นั้น  

 
 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกรอบสาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ การรับรองและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนด      
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมากกว่ากระบวนการ     
และการให้สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตังบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินในการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นั้น 

  
 ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งการรับรองและตัวบ่งชี้       

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

         กองบริหารงานวิจยั... 
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  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ ขอแจ้งก าหนดการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ สกอ./สมศ. 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์ สกอ./สมศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ          
มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินถูกต้อง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเป็นไปใน             
ทางเดียวกัน นั้น 

  
 ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งก าหนดการโครงการ    

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ สกอ./สมศ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ ขอประชาสัมพันธ์การอบรม หัวข้อ “การสืบค้นสารบบเครื่องหมายการค้า” และ                  
           “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร” 
สรุปเรื่อง      

 ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดตั้งหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น 
เพ่ือด าเนินการให้ความรู้และรับผิดชอบด้านการบริการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นั้น 

 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ        
“การสืบค้นสารบบเครื่องหมายการค้า” และ “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร” ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

           ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๔... 
 

 



 -๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
และการจัดท าสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

สรุปเรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดท าสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
มีนาคม  ๒๕๕๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดท า
สารบัญโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาผลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ     
และการจัดท ารูปเล่มรายงาน นั้น 

 

 ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งก าหนดการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสืบค้นงานวิจัย จากฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดท าสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ อ านาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับอ านาจในการเพิกถอน     
ปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ    
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง  

 

 บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๐๐๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๔ 
ตอบข้อหารือกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเสร็จที่           
๓๔/๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ โครงการเปิดให้บริการสระว่ายน้ าแก่นิสิตและบุคลากรได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ 
   การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยหน่วยกิจกรรมกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ จะจัดท าโครงการเปิดให้บริการสระว่ายน้ า         
แก่นิสิตและบุคลากรได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  โดยจะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่      
วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ         

                ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๗...                
... 

 
 



 -๗- 

สระว่ายน้ ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้นิสิต  และบุคลากรได้ออกก าลังกาย         
เพ่ือสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
-ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
วาระที่            เร่ือง ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๗ ขอหารือเกี่ยวกับระบบการ เดินหนังสือระหว่างคณะ 

วิชาและมหาวิทยาลัย                                                       
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ 
เดินเอกสาร เรียบร้อยแล้ว 

 
-ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๖ การติดตามคุณภาพบัณฑิต                   

  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงานรวบรวม 
เอกสารจากทุกคณะในการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

 ๔.๗ 
 
 
 
 

ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   กองแผนงานได้ด าเนินการจัดหา ผู้รับจ้างในการจัดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประสานงานกับ 
คณะพยาบาลศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

                   ในคราวประชมุ ครัง้ที่ ๔… 
 

 

          ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖... 
 



 -๘- 

 
         วาระที่                                    เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของนิสิต 

กองกิจการนิสิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

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

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๒.๒.๒ 
 
 
 

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

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๒.๒.๓ 
 
 
 

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

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 

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

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

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

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 

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

 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๖.๑ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีส่งผล 
การเรียนล่าช้าของ นายยงยศ  กลั่นกลิ่นหอม 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

                ๔.๙ ขออนุมัต.ิ.. 



 -๙- 

 
 

  ๔.๙ ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมในการประสานงาน กับกองอาคารสถานที่ 
ในการขอใช้พื้นที่ด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 
 
 

  ๔.๑๑ ขออนุมัติจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุ  
ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุส าหรับ 
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
 

  ๔.๑๒ ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ๔.๑๕ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ 

  ๕.๑.๓ ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน 
การสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวทิยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการร่างคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔ 

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๑ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ และอตัราการเบิก

จ่ายเงินโครงการวิจัย หรือบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการน าเสนอ (ร่าง) ประกาศ         
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  
หรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๐ 
(๔/๒๕๕๔)  



 -๑๐- 

   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 
ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการจัดท าประกาศ เรื่อง การก าหนดค่าธรรมเนยีม
หลักสตูร ปรญิญาตรีควบโท ๖ ปี เพิ่มเตมิ 
 

   ๕.๑.๑ ขออนุมัติงดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

   ๕.๑.๒ ขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี(ภาคพิเศษ) 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตรี (ภาคพิเศษ) 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา               
   ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔)    
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่             
๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย           
   ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                         ๕.๑.๒ ขออนุมัติ... 
 



 -๑๑- 

  ตามที่ กองกิจการนิสิต ได้น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเนื้อหาของร่างประกาศดังกล่าว นั้น 

  ในการนี้ กองกิจการนิสิต จึงได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร      
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย     
 ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไขข้อ ๑๒ เป็น ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้อง

เกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ระบุไว้ ให้อธิการบดี    
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

๓. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน    
  โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่        
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา บัดนี้ กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ไปประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

                            มติ ทีป่ระชุม...                
... 

 
 



 -๑๒- 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจา่ยเงินโครงการ    
  บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่        
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา        
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา บัดนี้ กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ไปประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น           
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตรวจสอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ    

การเสนอ การบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่หนว่ยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                    กองบริหารงานวจิัย...                
... 

 
 



 -๑๓- 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘ (๒/๒๕๕๔) เมื่อวันที่            
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา บัดนี้กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ไปประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ การบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ            
แก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ การบริหาร
โครงการวิจัย และบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ การบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่าง     
  วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 
ที่ประชุมมีมติมอบ กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา       
ค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

  บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

                          สรุปเรื่อง...                
... 

 
 



 -๑๔- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์                             
  ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 
ที่ประชุมมีมติมอบ กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา        
ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

  บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา   
ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 
ที่ประชุมมีมติมอบ กองบริการการศึกษา ปรับแกไ้ข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

  ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   

                                  ในการนี้... 
 

 



 -๑๕- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ    
ในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา     

การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม          
การศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ                  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 

  ในการนี้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ   
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน                   
และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ         
ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ล่าช้า พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที ่๔.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองกิจการนิสิต หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการ ได้รับมอบหมายให้จัดท าประกาศ 
เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง           
ได้ทราบ นั้น 



 -๑๖- 

  ในการนี้ กองกิจการนิสิต หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ตรวจสอบราคาค่าเช่าหอพักด้วย  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ     
  สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา   
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้สอดคล้อง    
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๘ 

  กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ            
เข็มวิทยฐานะและครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจาณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒. มอบกองกิจการนิสิต น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า                              
  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                    ข้อเสนอเพือ่โปรด…                
... 

 
 



 -๑๗- 

  ตามที่  กองกิจการนิสิต งานกีฬาและนันทนาการ หน่วยกิจกรรมกีฬา ได้จัดท า (ร่าง )        
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔                
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการใช้บริการสระว่ายน้ า นั้น 
 
  กองกิจการนิสิต จึงได้จัดท า (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้บริการ
สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า  มหาวิทยาลัยพะเยา              
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้บริการสระว่ายน้ า  
 มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ๒. มอบกองกิจการนิสิต ดูแลความสะอาดในสระว่ายน้ าและปรับปรุงสระว่ายน้ าต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง แบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง Self – Assessment Report, SAR ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ข้อมูล ๑ มิ.ย. – ๓๑ พ.ค. ๕๔)     
เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง นั้น 

  ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งแบบฟอร์มส าหรับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
แบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อไป  
 
มติ ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห ็นชอบ การจัดท าแบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงาน        
การประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ข้อมูลใน website มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

                  ขอ้เสนอเพื่อโปรด…                 
... 

 
 



 -๑๘- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  รายงานผลการประเมินตนเองของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ (รอบ ๓ เดือน)  
       ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย/    
กอง/ศูนย์ กรอกข้อมูลการประเมินตนเอง (รอบ ๓ เดือน) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เพ่ือรับทราบถึงผลการเนินงาน      
ด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. นั้น 

  ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการประเมินตนเอง   
ของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ (รอบ ๓ เดือน) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
รายงานผลการประเมินตนเองของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ (รอบ ๓ เดือน) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ต่อไป 
  
มติ ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ น ารายงานผลการประเมินตนเองไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ     
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) เตรียมสรุปเสนอ     
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการส ารวจความเข้าใจและศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย/  
กอง/ศูนย์ กรอกแบบส ารวจความเข้าใจและศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการส ารวจความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. นั้น 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการส ารวจความเข้าใจและ
ศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
รายงานผลการส ารวจความเข้าใจและศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ต่อไป  

                   มติ ที่ประชุม…                 
...                ... 

 
 



 -๑๙- 

 
มติ ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับ

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.  
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) เตรียมสรุปเสนอ     

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย        
   เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓  
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากข้อบังคับ              
มีข้อผิดพลาดบางจุด รวมทั้งบางข้อความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
  

 ในการนี้ กองบริหารงานวิจัยจึงขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
และให้ความเห็นชอบ การขอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตทีมี่ผลการเรียนดเีด่น พ.ศ. ๒๕๕๔           
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประกาศจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ นั้น  
 

                ข้อเสนอเพื่อโปรด… 



 -๒๐- 

 เพ่ือเป็นการสนับสนุน ยกย่องเกียรติคุณนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และเพ่ื อให้นิสิตที่มี           
ผลการเรียนดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีกับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการศึกษาเล่าเรียน กองบริการการศึกษา     
จึงได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิ ตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น                                                 
  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 ๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง ขอเสนอ (รา่ง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
สรุปเรื่อง 
  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบ และมอบให้คณะสหเวชศาสตร์ แก้ไข (ร่าง) หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
นั้น  
 บัดนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ได้แก้ไข (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
    
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

                   ข้อเสนอเพื่อโปรด... 



 -๒๑- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง เสนอหลักสูตรใหม่เข้าแผนมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔.๑ เรื่อง  เสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเข้าแผนมหาวิทยาลัย ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่        
๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มีมติให้มีการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี ที่จะเปิดสอน
ในช่วง ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด จ านวนรับนิสิต ๖๐ คนต่อปี เปิดสอน      
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวนรับนิสิต ๖๐ คน
ต่อปี เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารเพ่ือชุมชน จ านวนรับนิสิต ๖๐ คนต่อปี      
เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน จ านวนรับนิสิต ๖๐ คนต่อปี เปิดสอน       
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการโรงแรม จ านวนรับนิสิต ๖๐ คนต่อปี เปิดสอน         
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรใหม่ทั้ง ๕ หลักสูตร เพ่ือบรรจุ     
ไว้ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
    
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
อนุมัติการขอเพ่ิม หลักสูตรใหม่ จ านวน ๕ หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ บรรจุเข้าใน
แผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม ่จ านวน ๕ หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์        
   เข้าในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔.๒ เรื่อง  เสนอหลักสูตรใหม่บรรจุเข้าแผนมหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 

                         ดังนั้น ... 



 -๒๒- 

  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่          
๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ มีมติให้มีการเพ่ิมหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี ที่จะเปิดสอนในช่วง 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ นั้น 
   

 ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอหลักสูตรใหม่เพ่ือบรรจุเข้าแผน
มหาวิทยาลัย จ านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่  

๑. หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
๓. หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่น 
๔. หลักสูตรเกมส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแอนนิเมชั่น 
๕. หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
อนุมัติการขอเพ่ิมหลักสูตรใหม่ จ านวน ๕ หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรจุเข้า          
ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้บรรจุในหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) 
สรุปเรื่อง 
  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)    
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามหลักเกณฑ์            
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไปนั้น 
 

 คณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้ รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี )               
ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ปัจจุบันรับนิสิตรุ่นที่ ๘ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน     
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะแพทยศาสตร์จึงขออนุมัติปิด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๔ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏ          



 -๒๓- 

ตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัต ิปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔    
เป็นต้นไป  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
    
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ 
สรุปเรื่อง 
  

 ตามที่ครูประจ าการในจังหวัดพะเยา แจ้งความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่    
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
   

 คณะศิลปศาสตร์ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการเปิดสอนปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.    
(ภาษาไทย) และ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยขออนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์        
เป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง และได้เสนองบประมาณรายรับ – รายจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ    
การประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา      
อนุมัติการเปิดสอนปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) และ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับครูประจ าการ เพ่ือจะได้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการเปิดสอนปริญญาโท ส าหรับครูประจ าการ หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) และ ศศ.ม.     
 (ภาษาอังกฤษ) 

 ๒. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้จัดการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบชื่อ สาขาวิชา   

                     ข้อเสนอเพื่อโปรด...                 
 

 



 -๒๔- 

ในส่วนที่เป็น ภาษาอังกฤษ (New Media Communication) นั้น 
  

 บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเปลี่ยน
ชื่อ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การสื่อสารสื่อใหม ่(New Media Communication)                
    
 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    
การขอเปลี่ยนชื่อ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนชื่อ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เป็น
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ (New Media Communication)  

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง        
 ตามท่ีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมสภาพนักงาน ฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณ 
จริยธรรม และคุณธรรม ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.                    
ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมพญาง าเมือง (ศูนย์ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 
 

 สภาพนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ร่วมพิจารณา         
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้โปรดแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ฯ พร้อมทั้งส่งกลับมายังงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 
๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๔  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้ด าเนินการ        
ตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้พิจารณาปรับแก้ไขให้สอดคล้อง   

                    ข้อเสนอเพือ่โปรด ...                 
 

 



 -๒๕- 

การประกันคุณภาพโดยเฉพาะแก้ไขจากจริยธรรม เป็นจรรยาบรรณ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
 

๕.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนางานเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพ่ืองานวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ          
   ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ๕.๒.๒ การด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 ๕.๒.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ  

การประชุม  

 
 
 
 
 
 

๕.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑   การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัย จะมีการปรับปรุงในช่วงปิดภาคเรียน 
 ๕.๓.๒ การเสนอขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

๕.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง เรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  ๕.๔.๑ ก าหนดการประชุมอบรมสัมมนา รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔       

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร  รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
  ๕.๔.๒ (ร่าง) ก าหนดการด าเนินการเสนอหลักสูตรประจ าปี ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
  ๕.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา     

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ    
การประชุม 

 

๕.๕ รองอธิการบดีฝายบริหาร แจ้งสรุปผลการประชุม โครงการ “พัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสุขภาพ             
สู่ท้องถิ่นสร้างสุขภาพ (๑ อ าเภอ : ๑ ท้องถิ่น) เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบวร  รัตนประสิทธ์ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

                      ๕.๓ รองอธิการบดี...                 
 

 



 -๒๖- 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

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


