
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๑ (๕/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๒๒ 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.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
    (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า) แทน 
๕.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ )  
๖.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน    
๗.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
    (นางสาวกันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล) แทน 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (นายปัญญา ยงยิ่ง) แทน  
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)      
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)   
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
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  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์)  
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายธงไทย  วงศ์วิชัย) แทน 
๑๗.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๘. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์) แทน  

๑๙. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
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)์  
 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                        กรรมการ 
   (นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 

๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์… 
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๔. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๗. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล หัวหน้าฝ่ายบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทราบดังนี้ 
 

 ๑.๑   แนะน าผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 ๑.๒ สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ ด ารงต าแหน่ง  

คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ๑.๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้ง ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาพิกุล ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

ตั้งแต่วันที ่๑ เมษายน  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  
 ๑.๔ ท่านอานุภาพ  จามิกรณ์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี

ด้านพลังงานทดแทน เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยน าอุปกรณ์เทคโนโลยีจากพลังงานทดแทน           
มาประกอบการเรียนการสอน ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน         
โดยได้มอบให้คณบดีทุกคณะ จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ตามความต้องการของคณะที่ต้องการ                
ใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๔   

  
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
  สรุปเรื่อง 

                             เร่ิมประชุม... 
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 กองคลังขอรายงานงบการเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓ ซึ่งมียอดเงินสดคงเหลือ 
หลังจากหักค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน ๗๑,๙๕๘,๒๐๙.๔๖ บาท ดังนี้ 

 
รายการ                จ านวนเงิน (บาท)  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ๒๓๕,๒๙๑,๕๓๓.๕๕ 
หัก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
- เงินรับฝากที่จ่ายตามวัตถุประสงค์ ๖๐,๑๓๘,๕๖๙.๑๘  
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวัตถุประสงค์ ๓๐,๕๙๒,๙๗๖.๗๘  
- รายการเงินกันไว้จ่ายปี ๕๓ ๗๒,๖๐๑,๗๗๘.๑๓ ๑๖๓,๓๓๓,๓๒๔.๐๙ 
ยอดเงินสดคงเหลือหลังจากหัก คชจ.  ๗๑,๙๕๘,๒๐๙.๔๖ 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
สรุปเรื่อง 

 ตามที่กองกิจการนิสิตได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน 
กรุงเทพมหานครฯ นั้น 

 

 กองกิจการนิสิต จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานสรุปผลการขยายระยะเวลาเปิดบริการก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห ์
สรุปเรื่อง 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอส่งรายงานสรุปผลการขยายระยะเวลาการเปิดบริการ       
ในช่วงก่อนสอบ ๑ สัปดาห์ แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๔.๐๐ น. รวม ๑๗ วัน        

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒...                
... 
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มีผู้เข้าใช้บริการ จ านวน ๑,๐๙๖ คน พร้อมทั้งได้สรุปปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

-ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
 ๔.๖ การติดตามคุณภาพบัณฑิต                   

  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงานรวบรวม 
เอกสารจากทุกคณะในการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๔.๙ ขออนุมัติด าเนนิโครงการจัดตั้งอุทยาน 

ชุมชนนิเวศน์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมในการประสานงาน กับกองอาคารสถานที่ 
ในการขอใช้พื้นที่ด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 

  ๔.๑๑ ขออนุมัติจัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุ  
ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการ 
ประกันอุบัติเหตุส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

  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 
 
 
 

                       ๔.๑๑ ขออนุมัต ิ... 
 



 -๖- 

  ๕.๑.๓ ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียน 
การสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการร่างคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
 

   ๕.๑.๒ ขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี(ภาคพิเศษ) 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการรับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา         
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับบัณฑติศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๑ ขออนุมัติเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร lelts (ย้อนหลัง) 

ของนางสาวรภัสสา  โอฬารวัฒน์ 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 

   ๔.๒ ขออนญุาตเปลี่ยนช่ือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

   ๔.๓ ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 
 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    ๔.๔ ขออนุมัติด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม 
ด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิตใน     
มหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ระบบรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
    แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
     

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร ์
    ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 

                          ๔.๓ ขออนุญาต… 
 



 -๗- 

    ๔.๕ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจ าเวียง กองกิจการนิสิตด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    ๔.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานสิิต 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 

    ๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การแต่งกายในการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                  
เรื่อง การแต่งกาย ในการเข้าห้องสอบปลายภาคเรียน 
 

    ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

   ๕.๑.๑ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพ 

   ๕.๑.๒ ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การร่วมเสนอผลงานในการ
จัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพ 

  ๕.๑.๓ ก าหนดการด าเนินการเสนอหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการแก้ไขก าหนดการ    
ด าเนนิการเสนอหลักสตูร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕  
เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างน าเสนอ                       
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๕.๑.๔ ขออนุมั ติ โครงการจั ดการเรี ยนการสอน ณ 
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

                           ระเบียบวาระที่ ๒...                      
 



 -๘- 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๙ (๓/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมถาพันธ์  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 โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต                                       
                         มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต หน่วย Activity Transcript งานกิจกรรมนิสิต ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน อันน าไปสู่        
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด   
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต   
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต      
 มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี 



 -๙- 

๒. มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จาก ค าว่า Activity Transcript 
เป็น Activities Transcript 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และการเทียบ     
                                  ค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต หน่วย Activity Transcript งานกิจกรรมนิสิต ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจาก   
การเรียนในชั้นเรียน อันน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล 
และการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี  รายละเอียดปรากฏ        
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ให้ความเหน็ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และการเทียบค่าประสบการณ ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และการเทียบ   
     ค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
๒. มอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จาก ค าว่า Activity Transcript 

เป็น Activities Transcript 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียม        
                          การศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองกิจการนิสิต หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานทุนการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษารายต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การผ่อนผันการช าระ   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒...                      
 



 -๑๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ของนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายต่อเนื่อง ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตประสานงานกับกองบริการการศึกษา            
เพ่ือปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  
ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รายต่อเนื่อง ข้อ ๔ และ ข้อ ๘ ต่อไป  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายส าหรับ     
  นายกสภามหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน     
เหมาจ่ายส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายส าหรับ  
นายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติก าหนดเกณฑ์ภาระงานของคณะกรรมการสภาพนักงาน 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องการก าหนดเกณฑ์ภาระงานของคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา          
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดเกณฑ์ภาระงานของคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เทียบเท่าเกณฑ์
ภาระงานของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น 

  งานสภาพนักงาน จึงขออนุมัติก าหนดเกณฑ์ภาระงานของคณะกรรมการสภาพนักงาน ดังนี้ 

๑. ประธานสภาพนักงาน ๒๑  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

๒. รองประธานสภาพนักงาน ๑๐  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

                    ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔...                      
 



 -๑๑- 

๓. เลขาธิการสภาพนักงาน ๑๐  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

๔. กรรมการสภาพนักงาน ๑ ชั่วโมงภาระงาน/๑ สัปดาห์ชั่วโมงปฏิบัติการ 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑. ประธานสภาอาจารย์ ๒๑  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

๒. รองประธานสภาอาจารย์ ๑๐  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

๓. เลขาธิการสภาอาจารย์ ๑๐  ชั่วโมงภาระงาน/สัปดาห์ 

๔. กรรมการสภาอาจารย์   ๑ ชั่วโมงภาระงาน/๑ สัปดาห์ชั่วโมงปฏิบัติการ 

 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติก าหนดเกณฑ์ภาระงานของคณะกรรมการสภาพนักงาน ต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ใช้ตามเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดูแลเกณฑ์ภาระงาน ของคณะกรรมการสภาพนักงาน      

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔         
เพ่ือใช้เป็นปฏิทินกลาง นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ            
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุมัติงดการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

                                  ข้อเสนอเพื่อ…                      
 



 -๑๒- 

(เฉพาะวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี) เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป (โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่)  
๒. ไม่อนุมัติงดการเรียนการสอนของนิสิตทุกชั้นปี ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ (โครงการ      

สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง) 
๓. อนุมัติงดการเรียนการสอนของนิสิตทุกชั้นปี ดังนี้ 

๓.๑   วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๔ (โครงการไหว้ครู) 
๓.๒ วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔ (วันวิทยาศาสตร์) 

๔. มอบกองกิจการนิสิตประสานงานกับกองบริการการศึกษา เพ่ือหารือการจัดท าปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ต่อไป 

๕. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ที่มี ภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน              
ให้ด าเนินการประสานงานเพ่ือหารือร่วมกัน ก่อนที่จะน าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา 

  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑ เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคาจ าหน่ายเครื่องหมายนิสิต     
   มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการเปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ โดยก าหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ซึ่งนิสิตใหม่มีความจ าเป็นต้องแต่งกาย          
ด้วยชุดนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่ง
กายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  
 

 กองกิจการนิสิต จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคาจ าหน่ายเครื่องหมายนสิติ 
มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต 
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคาจ าหน่ายเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

                   ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑.๑…                      
 



 -๑๓- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และมอบกองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ       
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ราคาจ าหน่ายเครื่องหมายนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้จ าหน่ายเครื่องหมายส าหรับ 
นิสิตชายและนิสิตหญิง ในราคาขายเป็นชุด ชุดละ ๒๐๐ บาท  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๒ เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนผู้ด าเนนิงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับปริญญาตรี หลักสูตร    
    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ  
สรุปเรื่อง   

เรื่องเดิม 
 ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน
และผู้ปฏิบัติงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ภาคพิเศษ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ นั้น  
 

ข้อเท็จจริง 
 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ส่งผลให้ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา              
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนและผู้ปฏิบัติงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) (ภาคพิเศษ) 
ดังกล่าว ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เป็นไปด้วย       
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒               
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขออนุมัติการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ภาคพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับปริญญาตรี  หลักสูตร       
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
ติดตามการด าเนินงาน วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน            
          การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ และองค์ประกอบที่ ๘ 
สรุปเรื่อง 

               ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒… 



 -๑๔- 

  

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ อาคารเวียงพะเยา และในที่ประชุม        
ได้ก าหนดให้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป        
ก าหนดจัดโครงการในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ ๙ ชั้น ๓ อาคารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น 
  

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ
สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  องค์ประกอบที่ ๗ และองค์ประกอบที่      
๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ และองค์ประกอบที่ ๘ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ และองค์ประกอบที่ ๘ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้ง เรื่อง การอบรม Assessor Training และ                           
  การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง เรื่องเพ่ือทราบดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑ (ร่าง) แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาและ   

แบบฟอร์มการขอปิดรายวิชา โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๒ (ร่าง) คู่มือการท าวิทยานิพนธ์ และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มอบกองบริการ
การศึกษาจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ        
การประชุม    

 ๕.๒.๒.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน           
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๔ การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนิสิตร้องเรียนขอความเป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ    
    การประชุม 
 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้ง เรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

               ๕.๒.๒.๓ หลักสูตร… 



 -๑๕- 

๕.๒.๓.๑   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ           
การเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๓.๒  การพิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุม จะต้องพิจารณาใช้ชื่อคณะกรรมการให้ถูกต้อง ดังนี้  
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีตัวย่อ ให้ใช้ชื่อ คณะกรรมการบริหาร      

มหาวิทยาลัยพะเยา  
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ใช้ตัวย่อ ก.บ.ม. 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๖- 

 
 
 
 
 

 


