
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) 

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๐.๐๐ 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.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๗.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ )  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายธนู  กังวานใจ) แทน    
๙.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวประนอม  อิ่มเอม) แทน  
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.อัจฉรา  ปัญโญศักดิ์) แทน      
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
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 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)    
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายธเนศ  ทองเดชศรี) แทน  
๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๒๐. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ดร.วีระ  เลิศสมพร) แทน  

๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน   
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงษ์  กรีฑาชาติ) แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายไพโรจน์  เทพวัลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์… 
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๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๘. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๑๐. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. นางสาวชลฤทัย  แก้วบุญเรือง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  
๑๒. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๕. นางสาวรัตติกาล  จันทร์ตระกูล นักวิชาการศึกษา 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๐.๐๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ทราบดังนี้ 
 

๑. การลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี    
จังหวัดพะเยา ระหว่าง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบอ านาจให้รองศาสตราจารย์
ปรียานันท ์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๔  

๒. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

๓. สรุปจ านวนผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๔ มีจ านวนนิสิตยืนยันสิทธิ์ 
ทั้งหมด ๓,๒๓๕ คน   

๔. การติดป้ายชื่ออาคารและชื่อห้องต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มอบกองอาคารสถานที่และ             
กองบริการการศึกษา ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

๕. ตารางการปฏิบัติภารกิจของอธิการบดี ตามนโยบาย “อธิการบดีและรองอธิการบดี พบบุคลากรประจ า    
คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย ของมหาวิทยาลัยพะเยา” เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร 
โดยจะนัด วัน เวลา ในการเข้าพบอีกครั้ง 

๖. มอบกองอาคารสถานที่และกองกิจการนิสิต จัดท าแผนที่หอพัก ห้องเรียน อาคาร และเส้นทางการจราจร     
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นิสิตต่อไป  

๗. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือจัดท าเป็นรูปเล่มต่อไป  

                             เร่ิมประชุม... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง   
  ตามที่ งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล       
ค่าไฟฟ้า และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

กองอาคารสถานที่ จึงขอรายงานค่าไฟฟ้าและข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
๑. ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๑,๗๐๔,๐๖๘.๐๐ บาท 
๒. กราฟแสดงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประจ าปี ๒๕๕๔  
๓. กราฟเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  
๔. กราฟเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการส ารวจความต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบตตตี้ดูเมน   
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ด าเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร         
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ส ารวจความต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมน นั้น 

 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการส ารวจความต้องการ   
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง  รายงานการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     
          ประจ าสถานศึกษา ๕ ภูมิภาค 
สรุปเรื่อง 

                   ระเบียบวาระที ่๑.๒.๒… 
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กองกิจการนิสิตขอรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืม       
เพ่ือการศึกษา ประจ าสถานศึกษา ๕ ภูมิภาค ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับ ส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง  ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งร่วมจัดกิจกรรม “โครงการอุดมศึกษา      
            เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเดตจพระเจ้าอยู่หัว”  
สรุปเรื่อง 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ร่วมจัดกิจกรรม
โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง จ านวนรายและวงเงินจัดสรรส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้อนุมัติจ านวนรายและวงเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔๕๐ ราย รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๖๓,๑๐๐ บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

                      ระเบียบวาระที ่๑.๒.๕… 
 



 -๖- 

 
-ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมือ่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมต ิ
  ๔.๖ การติดตามคุณภาพบัณฑิต                   

  
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองแผนงานรวบรวม 
เอกสารจากทุกคณะในการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

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

 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๙ ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมในการประสานงาน กับกองอาคารสถานที่ 
ในการขอใช้พื้นที่ด าเนินโครงการจัดตั้งอุทยาน 
ชุมชนนิเวศน์ 
 
 

  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 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดส่งร่างคุณลักษณะ 
ของครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับกองแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

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

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

                  ๕.๑.๓ ขอตั้งงบประมาณ… 
 



 -๗- 

   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 
ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ในการจัดท าหลักสูตร 
 

   ๕.๑.๒ ขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปรญิญาตร ี(ภาคพิเศษ) 
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 

กองบริการการศึกษาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

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

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๔ ขออนุมัติด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม 

ด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัย ของนิสิตช้ันปีท่ี ๑ ระบบรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๖ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานสิิต 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของงานนิติการ  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพะเยา 
 

  ๔.๘ การจัดพิมพ์หนังสือที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
และรองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

  ๕.๑.๑ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดเข้าวาระ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔)  
 

  ๕.๑.๒ ขอปรึกษาหารือ เรื่อง การร่วมเสนอผลงานในการ
จัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ครั้งที่ ๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา                 ๕.๑.๒ ขอปรกึษาหารือ… 

 



 -๘- 

  ๕.๑.๔ ขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอน  
ณ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องชะลอการจัดการเรียนการสอน ณ 
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้ก่อน 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๓.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา         
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

   ๓.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลังในการจัดท า 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

  ๓.๒.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ    
การบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 
แก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับกองคลังเพื่อหารือแนวทาง
ปฏิบัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอการบริหาร
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ แก่หน่วยงานภายนอก 
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

  ๔.๑.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองกิจการนิสิตเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

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

กองกิจการนิสิตเสนอต่ออธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๒ แบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับแก้ไข และเพิ่มเติม 
เนื้อหาของแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ในการ       
จัดท าหลักสูตรเพื่อเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ 
 



 -๙- 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑ (๕/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๔ 

 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตร ี

กองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี เรียบร้อยแล้ว 

   ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการบันทึกข้อมูล และการเทียบค่าประสบการณ์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี 
 

กองกิจการนิสิตปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล และการ
เทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนิสิต ระดับปริญญาตรี เรียบร้อยแล้ว 
 

  ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การ
ผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต 
ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายต่อเนื่อง 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิต ในการ
ปรับแก้ ไข (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา          
เรื่อง เกณฑ์การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนิสิตผู้กู้ ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา        
รายต่อเนื่อง 
  
 

  ๔.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายส าหรับนายกสภา
มหาวิทยาลัย 
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๒ ขออนุมัติก าหนดเกณฑ์ภาระงานของคณะกรรมการ
สภาพนักงาน 
 

สภาพนักงานรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๓ ขอความเห็นชอบปฏิทินกิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 

กองกิจการนิสิตประสานงานกับกองบริการการศึกษา 
ในการปรับแก้ไขปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๕.๑.๑.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  
เรื่อง ราคาจ าหน่ายเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 
 

กองกิจการนิสิตด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ราคาจ าหน่ายเครื่องหมายนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๑.๑.๒ อัตราค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและการปฏิบัตงิาน
เกี่ยวกบัระดับปรญิญาตรี หลกัสตูรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ  

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องด าเนินการจัดเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
ติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

                     ในคราวประชุมคร้ังที่… 
 



 -๑๐- 

   
 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

๕.๑.๒ แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ และองค์ประกอบที่ ๘ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา      
เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน  
การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ และ
องค์ประกอบที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว 
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑. เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิตได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีความประพฤติดี 

                          ๕.๑.๒ แนวปฏิบตัิ... 
 



 -๑๑- 

ปฏิบัติชอบ ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง มารยาทอันดีงาม และความมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบ ของคุณลักษณะนิสิต  
ที่พึงประสงค์ของสังคมและของมหาวิทยาลัย นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ                     
            มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา    
ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน     
ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด        
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

      ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 



 -๑๒- 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ข้อหารือการหักภาษีเกี่ยวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่ายโครงการบริการวิชาการ   
ที่ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก และได้ด าเนินการปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว ไปทางส านักงานสรรพากร        
พ้ืนที่พะเยา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น 

   บัดนี้  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พะเยา ได้ตอบข้อหารือการหักภาษีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ ว               
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งข้อหารือการหักภาษีเกี่ยวกับการให้บริการ                     
ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาในการจัดท าประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงินโครงการวิจัยและบริการ  
วิชาการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา   
มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อหารือการหักภาษีเกี่ยวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ในการจัดท า
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โครงการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป   
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลังน าข้อหารือการหักภาษีเกี่ยวกับการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใช้ในการจัดท าประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โครงการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองกิจการนิสิต งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน ได้ จัดประชุมแสดงความคิดเห็น          
การจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องภูกามยาว ๕             
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

   กองกิจการนิสิต งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน จึงขอหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงาน       
ของพนักงานสายสนับสนุน ดังนี้  
 

๑. ค่าใช้จ่ายในการตัดชุดปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒. จ านวนวันที่ใส่ชุดปฏิบัติงานใน ๑ สัปดาห์ 
๓. การสวมกางเกงปฏิบัติงานของบุคลากรหญิง กรณีมีการปฏิบัติงานภาคสนามและช่วงฤดูหนาว 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

             ขอ้เสนอเพื่อโปรดพจิารณา... 
 



 -๑๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ประเด็นข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการตัดชุดปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒. จ านวนวันที่ใส่ชุดปฏิบัติงานใน ๑ สัปดาห์ 
๓. การสวมกางเกงปฏิบัติงานของบุคลากรหญิง กรณีมีการปฏิบัติงานภาคสนามและช่วงฤดูหนาว 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบกองกิจการนิสิต จัดเตรียมข้อมูลการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน      
เพ่ือร่วมหารือกับผู้บริหาร ก่อนน าเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอให้กับพนักงานสายสนับสนุน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์พิจารณากรณีนิสิตได้รับผลกระทบจากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่ง       
               ผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ จ านวน ๕๒ คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา    
๒๓๐๔๑๖ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน (Law of Investment) ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนคือ      
นางสาวชลฤทัย  แก้วบุญเรือง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ไม่ส่งผลการเรียน 
 
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้นิสิตได้รับผลกระทบหลายประการ เช่น ไม่สามารถขอใบรับรองคุณวุฒิ          
หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตามเวลาอันควร รวมทั้งเสียโอกาสในการสมัครสอบ สมัครงานในหลายๆ แห่ง 
ตามค าร้องของนิสิต นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อนิสิตหลายประการ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก คณะนิติศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณา กรณีนิสิตได้รับผลกระทบจากอาจารย์ผู้สอน
ไม่ส่งผลการเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา     
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ข้อที่ ๕ กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด       
ให้ส านักวิชารายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือสอบสวนความผิดวินัย 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
กรณีนิสิตได้รับผลกระทบจากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อไป 

                           ภายในเวลา... 
 



 -๑๔- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้คณบดีคณะนิติศาสตร์ ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต                                       
     ของ นางสาวภัทรา  ลือชัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ นางสาวภัทรา  ลือชัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย และรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงาน 
รายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต ประจ าหมู่เรียน ๑๓๕ ได้ส่งผลการเรียนรายวิชาให้กับ ผู้จัดการรายวิชา   
คือ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และได้ส่งต่อกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔   
แต่มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนน นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้นางสาวภัทรา  ลือชัย แก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๐๐๑๑๗๒          
การจัดการการด าเนินชีวิต หมู่เรียน ๑๓๕ และขอส่งรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ     
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
อนุมัติให้นางสาวภัทรา  ลือชัย แก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต หมู่เรียน ๑๓๕ 
ต่อไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นางสาวภัทรา  ลือชัย แก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๐๐๑๑๗๒          
การจัดการการด าเนินชีวิต หมู่เรียน ๑๓๕ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                 
  ของ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรับผิดชอบการรายงานผลการเรียน 
รายวิชา ๐๐๑๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประจ าหมู่เรียน ๑๓๑ ได้ส่งผลการเรียนรายวิชาให้แก่คณะศิลปศาสตร์ 
และได้ส่งต่อกองบริการการศึกษาภายในก าหนดเวลา ซึ่งได้มีการประกาศผลการเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่               
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน เนื่องจากคะแนนรายงานของนิสิตขาดหายไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ แก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๐๐๑๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หมู่เรียน ๑๓๑ และขอส่งรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ   
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

                       ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒... 
 



 -๑๕- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
อนุมัติให้ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ แก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๐๐๑๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หมู่เรียน ๑๓๑  
ต่อไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ แก้ไขผลการเรียนรายวิชา 
๐๐๑๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หมู่เรียน ๑๓๑  

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของ นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ หน่วยงาน Faculty of Information, Media and Electrical Engineering, University of Applied 
Science Cologne, Germany ได้เชิญ นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม             
เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านพลังงาน ณ University of Applied 
Science Cologne, Germany ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น 

   ในการนี้ นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ จึงขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพ่ือการดังกล่าว   
ตั้งแต่วันที่  ๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยขออนุมัติ เบิกค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท                    
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินรายได้วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๔                 
กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
อนุมัตกิารเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของ นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ ต่อไป 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ นายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๒ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๔ โดยไม่อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าว  
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดท าระเบียบการเดินทางไปราชการต่างประเทศต่อไป   

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง  แจ้งรายชื่อและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน                 
                ที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ
หน่วยที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                
และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว นั้น 

                        ระเบียบวาระที ่๔.๘... 
 



 -๑๖- 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งรายชื่อและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ เพ่ือเสนอแนะผู้บริหารระดับคณะ
พิจารณาในส่วนของหลักการการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สนับสนุนโครงการวิจัยในพระราชด าริในจังหวัดพะเยา 
๒. นโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา      
รายชื่อและข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุน ประจ าปี 
๒๕๕๕ ต่อไป 

มติ  ที่ประชุ มได้ พิจารณาแล้ วมี มติ  มอบคณบดีทุ กคณะปรึ กษากับนั กวิ จั ยเ พ่ือ พิจารณา                  
ปรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ ให้สอดคล้อง         
กับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สนับสนุนโครงการวิจัยในพระราชด าริในจังหวัดพะเยา 
๒. นโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ            
                  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 
 
 

 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบเทียบความรู้
ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  

                                มติ ที่ประชมุ... 
 



 -๑๗- 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ            
                  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying      
   Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔           
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔          
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต           
                 การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา   



 -๑๘- 

พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

  
 
 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับนิสิตทุจริต การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง         
             เพื่อการสอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา      
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา     
พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อ
สถาบันการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๖ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน           
           ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
 

 กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ      
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

                              มติ ที่ประชุม... 
 



 -๑๙- 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ       
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๗ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        
                     ของนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ที่ประชุมมีมติ มอบวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต ระดับปริญญา
โท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา 
 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ           
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ            
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑.๘ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต     
     ระดับปริญญาโท แผน ข 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ที่ประชุมมีมติ มอบวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต           
ระดับปริญญาโท แผน ข 
 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบ
ประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑.๗... 
   



 -๒๐- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบ
ประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๙ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนือ้หาสาระการสอบ

ประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ที่ประชุมมีมติ มอบวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล   
ความรู้ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ นั้น  
 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวด
วิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนดหมวด
วิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑๐ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้    
           ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ที่ประชุมมีมติ มอบวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต    
ระดับปริญญาโท แผน ข นั้น  
 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การสอบ      
ผ่านการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑๑ เรื่อง (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการเทียบโอน

ผลการเรียน ระดับปริญญาตร ีโครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                      มติ ที่ประชุม... 
   



 -๒๑- 

  ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และติดตามการด าเนินงานวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ที่ประชุมมีมติ มอบวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน         
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  
 

 วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ        
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ        
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  

 กองกิจการนิสิต ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติด้านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ       
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  

 กองกิจการนิสิต ขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความ

                   ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒... 
   



 -๒๒- 

เรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง   การขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ      
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา แต่เนื่องจากข้อบังคั บ           
ในบางข้อความ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
  

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ ว่าด้วย             
การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานของสถาบันเพ่ิมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้รองรับเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น 
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือเกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕... 
 



 -๒๓- 

มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการน าโครงการวิจัยในพระราชด าริในจังหวัดพะเยา และนโยบาย ๑ มหาวิทยาลัย     
๑ จังหวัด จัดท ามาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของสถาบันเพ่ิม          
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงนิ การรับเงิน การเกตบรกัษา        
                                และการน าส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน 
การรับเงิน การเก็บรักษา และการน าส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน           
การเก็บรักษา และการน าส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน     
การรับเงิน การเก็บรักษา และการน าส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๒ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน     
            ทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ            
การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ   
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๓ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้                
                        ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๓... 
 



 -๒๔- 

 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและ
อัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย     
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๔ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
                                 นอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงิน    
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงิน       
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๕ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔        
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน        
พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน       
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองคลังจัดท าเอกสารบัญชีหมายเลข ๖ เพ่ิมเติมต่อไป 
 
 



 -๒๕- 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๖ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
  พ.ศ. ๒๕๕๔       
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่าย           
ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๗ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินในงานพระราชทาน 
          ปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา 
การเบิกจ่ายเงินในงานพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

  กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน          
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา      
การเบิกจ่ายเงินในงานพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๘ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินทุน  
  ภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนวิจัย จากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย        
จากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

                    ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๖... 
 



 -๒๖- 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่าย    
เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๙ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการ   

จากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการ
วิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนบริการวิชาการจากแหล่งเงินทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๖.๑๐ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ          
เบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์    
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖.๑๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

โครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

                ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๖.๙... 
 



 -๒๗- 

 ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น        
                 

 กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ         
เบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์    
และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๕.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ๒ (ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมิน
คุณภาพ) จ านวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏ        
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๑.๒  การจัดท า (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๑.๓  การจัดท า (ร่าง) ปฏิทินโครงการอบรม Assessors รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ   
การประชุม 

 ๕.๒.๑.๔  มูลนิธิชัยพัฒนาขอความอนุเคราะห์รายละเอียดการจัดการระบบลุ่มน้ ากว๊านพะเยา เพ่ือรวบรวม
และพิจารณาการจัดท าร่างแผนแม่บท และน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๒.๑  การด าเนินการก่อสร้างหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีหอพักทั้งหมด ๓๕ หลัง ประกอบด้วย  
   - หอพัก UP DORM มีจ านวน ๑๘ หลัง (อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๙ หลัง)  
   - หอพัก มพ มีจ านวน ๑๗ หลัง  

 ๕.๒.๒.๒  การก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้าง การก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑. อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์และ         
สร้างเสริมสุขภาพ ๒. ศูนย์การแพทย์ระยะท่ี ๑ โดยจะก่อสร้างเป็นรูปตัว U ซึ่งประกอบด้วย 

                        ระเบียบวาระที ่๕.๒... 
 



 -๒๘- 

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและบริการ  
 ๕.๒.๒.๓  การก่อสร้างบ้านพักส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาใกล้จะแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถ

เข้าพักได้ ประมาณวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  
 

๕.๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา      
โดยคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการศูนย์ จะต้องรายงานความเสี่ยงต่ออธิการบดี        
ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

๕.๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑ กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ของดให้บริการในวันที่  ๒ – ๔ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓.๒ การย้ายระบบทะเบียนออนไลน์ และก าหนดระยะเวลาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น       

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๓.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒     
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี (เรียนเฉพาะ     
วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท – เอก ภาคปกติ และระดับปริญญาโท       
ภาคพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

                   ประธานกล่าวขอบคุณ... 



 -๒๙- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


