
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าประชุม 
๑.    อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา                            ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           กรรมการ 
    (นายแพทย์วิชยั  เทียนถาวร) 
๓.    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา                กรรมการ 
    (ดร.สํารา   ทองแพง) 
๔.    รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ                     กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                           กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                 กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สรุะพล  ภานไุพศาล) 
๗.    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ               กรรมการ 
    (ดร.วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก) แทน 
๘.   คณบดีคณะนิตศิาสตร์                  กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ) แทน 
๙.    คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
        (นายปั  า  ยงยิ่ง) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาตราจารย์ ดร.นวุตัร  วิศวรุ่งโรจน์)  
๑๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
         (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 

         
๑๓.คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)     
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศกัดิ ์ โกไศยกานนท์) 
๑๕.  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
 (นายธน ูกงัวานใจ) แทน 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
 (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
๑๙.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
    (ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ไมตรี  สทุธจิตต์) 
๒๐. ผู้ อํานวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สนุทรวิภาต) แทน 
๒๑. ผู้ อํานวยการวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ดร.ตอ่พงศ์  กรีธาชาต)ิ แทน 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
 ๒๓. ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
 ๒๔. ผู้ อํานวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
       (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น) 
 
     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.    ดร.เนต ิ เงินแพทย์      อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒.    นางสาวหทัยา  หมัน่งาน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๓.    นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 

                   
 

เร่ิมประชมุ...  
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เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
  ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาทราบ ดงันี ้

๑.  มหาวิทยาลยัจะต้องทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารทุกระดบัรวมทัง้พนกังาน
สายวิชาการและสายบริการ 

๒.  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาบรรจบุคุคลเข้าเป็นพนกังานของมหาวิทยาลยั โดยการสอบคดัเลือกและสอบภาษาองักฤษ  
  ๓. กําหนดการกิจกรรม “อธิการบดีปาแอ่ว ม.พะเยา” วนัพธุท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๓ เปล่ียนแปลง
เวลาเดนิทาง จากเดมิเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  ๔. กําหนดให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ช่วยกันดูแลความสะอาดห้องนํา้ และประหยัด
พลงังานไฟฟ้า  
  ๕. กําหนดให้พนักงานสายวิชาการขอตําแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
หลกัเกณฑ์ ดงันี ้
        ๕.๑  ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริ  าโท ต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ในตําแหนง่ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี 
     ๕.๒  ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริ  าเอก ต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ในตําแหนง่ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 
 
มต ิ            ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เร่ือง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๓   
สรุปเร่ือง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจําปี  ๒๕๕๓ ดงันี ้

ครัง้ที.่.. 
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 ครัง้ท่ี          วนั/เดือน/ปี       เวลา                 สถานท่ี            สง่วาระก่อน 
   ๑ ๑๒  ตลุาคม  ๒๕๕๓ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๖  ตลุาคม  ๒๕๕๓ 
   ๒ ๒๖  ตลุาคม  ๒๕๕๓ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๒๑  ตลุาคม  ๒๕๕๓ 
   ๓ ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
   ๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
   ๕ ๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
   ๖ ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
 

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง ระบบฐานข้อมูลคลังความรู้มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
สรุปเร่ือง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) นําเสนอให้               
ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการจดัทําระบบฐานข้อมลูคลงัความรู้มหาวิทยาลยัพะเยา (UPKB database system)        
เพ่ือพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถ
เรียกใช้หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารงานวิชาการ 
การทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม และการบริหารจดัการได้โดยง่าย 
  เพ่ือให้การดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกันคณุภาพ 
จงึขอแจ้งให้คณะ วิทยาลยั จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ (Notebook) และรองคณบดีท่ีดแูลการวิจยัและประกนั
คุณภาพการศึกษา (จํานวน ๑ คน) ในการสนับสนุนระบบฐานข้อมูลคลังความรู้มหาวิทยาลัยพะเยา     
จากผลงานวิจยัดงักลา่ว 
  อนึ่ง นอกจากนีร้องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพได้นําเรียนท่ีประชุมว่า            
ศนูย์ข้อสนเทศ การวิจยั สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ได้จดัทํา CD-ROM บรรณานกุรมรายงานวิจยั
และวิทยานิพนธ์ ๒๕๕๓ ครอบคลุมตวัเล่มรายงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ท่ีอ้างอิงในห้องสมุดงานวิจยัจํานวน 
๒๐๙,๘๕๔ ระเบียน (ก.ค. ๕๓) เป็นรายงานวิจยั ๖๔,๖๗๐ ระเบียนและวิทยานิพนธ์ ๑๔๕,๑๘๔ ระเบียน รวมทัง้
ได้จดัทํารวมคําค้น (subject  Heading & keyword) ตามลําดบัอกัษรทัง้หมด เป็นเล่มดชันีคําค้น  แตล่ะคําค้น
ของบรรณารักษ์บ่งชีถ้ึงแต่ละองค์ความรู้งานวิจัย รามคําค้น ๑๙๘,๙๖๑ ช่ือ ทําเนียบหน่วยงานวิจัยและ
ทําเนียบผู้นิพนธ์ ผู้สนใจสามารถขอข้อมลูได้ท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา       

หรือสามารถ download… 
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หรือสามารถ download ได้ท่ี www.riclib.nrct.go.th/download531/homepage.thm เพ่ือเผยแพร่และแนบ
มตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการสง่ผลงานวิจยั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
                                                                           

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เร่ือง ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา       
          
สรุปเร่ือง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกันคณุภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์  วฒันาธร) นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกับการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา (UPQA 
database system) เพ่ือพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการตดิตามและเก็บรวบรวมข้อมลูการประกนัคณุภาพการศกึษา 
และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินการประเมินคณุภาพภายในของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัพะเยา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ 
จึงขอแจ้งให้คณะ วิทยาลัย  และหน่วยงานสนบัสนุน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ (Notebook) ท่ีสามารถรองรับ
โปรแกรม MS Access 2007 และเจ้าหน้าท่ีดแูลงานวิจยัและการประกนัคณุภาพการศกึษาจํานวน ๑ คน    
เพ่ือสนบัสนนุระบบฐานข้อมลู เพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
   

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เร่ือง วิทยาลัยพลังงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรน าร่อง 
                                     โครงการการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 
สรุปเร่ือง 
  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรนําร่องโครงการ         
“การจดัทําคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร” (Carbon  Footprint  for  Organization : CFO หรือ Corporate  
Carbon  Footprint : CCF ) ซึ่งเป็นวิธีการประเภทหนึ่งเพ่ือแสดงข้อมลูปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจาก
การดําเนินงานขององค์กร อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ื อลดการปล่อยก๊าซ        
เ รือนกระจก ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ                    
โดยมีวตัถปุระสงค์ของโครงการส่งเสริมการจดัทําคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรในประเทศไทย ดงันี ้

 
๑. เพ่ิมขีดความสามารถ… 
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  ๑. เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทย ในการคํานวณข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร เพ่ือใช้บริหารจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เตรียมความพร้อมหากภาครัฐจําเป็นต้องมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหารจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย                                                          

  ๓. พฒันาบคุลากรของประเทศไทยให้สามารถจดัทําข้อมลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรหรือคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรได้  
   

ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เร่ือง แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
                                   ปลอดบุหร่ีต้นแบบโดยพยาบาล 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการ “การพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีต้นแบบโดยพยาบาล” เพ่ือขยายเครือข่ายระหว่างสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายพยาบาลเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
และสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)   

  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอแจ้งแผนการดําเนินงาน โครงการพฒันาสถาบนัการศกึษาระดบั
มหาวิทยาลยัปลอดบหุร่ีต้นแบบโดยพยาบาล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ  

   
ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เร่ือง ก าหนดการกิจกรรม “อธิการบดีปาแอ่ว ม.พะเยา” 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี อธิการบดี มี ดําริในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                                  
ครัง้ท่ี๑/๒๕๕๓   เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  โดยได้มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ดําเนินกิจกรรม                    
“อธิการบดีปาแอ่ว ม.พะเยา”  นัน้ 

   
เพ่ือให้การดําเนินงาน… 
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  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประชาสมัพนัธ์ขอแจ้งกําหนดการ
กิจกรรม  “อธิการบดีปาแอว่ ม.พะเยา”  ในวนัพธุท่ี  ๒๗  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ตัง้แตเ่วลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 
มต ิ    ท่ีประชมุรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา        
                                ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชุม ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๓ 
แล้วมีมตใิห้การรับรองรายงานการประชมุโดยให้มีการแก้ไข ดงันี ้ 

  ๑. หน้าท่ี ๑ ลําดับท่ี ๑๑ จากเดิม รองศาสตราจารย์ พูนพงศ์ งามเกษม แก้ไขเป็น               
รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม 

 ๒.  หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เพิ่มมติที่ประชุม ข้อ ๒ เป็น มอบให้กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  (DRAEQA)  สรุปสาระสําคั จัดทําเป็น (ร่าง) ข้อบังคับ
การประกันคุณภาพการศึกษาและนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 
              - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เร่ือง ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัต ิ   
                                  และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษาจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 
                                ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓                          
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี หน่วยทนุการศกึษา งานทนุการศกึษา กองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้งานนิติกร
ตรวจสอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงิน
ทนุการศกึษา  จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นัน้ 

 
หน่วยทนุการศกึษา… 
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  หน่วยทุนการศึกษา งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติ ร่างประกาศ    
มหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศกึษาจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓ ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ    
                                                                                                                            
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมตัิร่างประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงิน
ทนุการศกึษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓ ตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิร่างประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ 
คณุสมบตั ิและวิธีการจา่ยเงินทนุการศกึษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๓    
                          
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เร่ือง ขออนุมัติระงับการออกใบปริญญาบัตร ของ นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ   
                                  
เร่ืองเดมิ 
  ตามท่ี นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ นิสิตชัน้ปีท่ี ๓ รหัสนิสิต ๔๙๒๘๑๗๔๕ สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในฐานะนายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนิสิต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งดํารงตําแหน่งตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือนกนัยายน  
๒๕๕๒ มีมูลกรณีถูกกล่าวว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต           
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยหน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ได้ขอให้  นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ได้ชีแ้จงผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตอ่คณะกรรมการกิจการนิสิต ดงันี ้      
  จดัทําสรุปบ ัชีขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต โดยแยกเป็น 
  - สมดุบ ัชีเงินฝากท่ีเหลืออยู ่ณ ปัจจบุนั 
  - บ ัชีชีแ้จงคา่ใช้จา่ยแตล่ะกิจกรรมโดยละเอียด 

โดยกําหนดการชีแ้จงให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นัน้                        
ข้อเทจ็จริง 
   นายเมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ได้ละเลยไม่มาชีแ้จงต่อคณะกรรมการกิจการนิสิต 
คณะกรรมการกิจการนิสิต จึงแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบเอกสารขององค์การบริหารกิจกรรมนิสิต
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นจํานวน ๒ ครัง้ เม่ือวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และวนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ และให้ นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่างๆ ภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ แต่นายเมธาวัฒน์  กาวิลเครือ ทําการเพิกเฉยและทางหน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิตได้ทําการ  

 
ติดตอ่กบั...  



 -๙- 

ตดิตอ่กบั  นายเมธาวฒัน์  กาวิลเครือ แตไ่มส่ามารถตดิตอ่ได้ นอกจากนี ้นายเมธาวฒัน์  กาวิลเครือ ได้ย่ืน
เร่ืองสําเร็จการศกึษาไปแล้ว  
   ดงันัน้ หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต จึงขออนุมัติระงับการออกใบปริ  าบตัร 
ให้แก่ นายเมธาวฒัน์  กาวิลเครือ รหสันิสิต ๔๙๒๘๑๗๔๕ จนกว่า นายเมธาวฒัน์  กาวิลเครือ จะส่งสรุป
บ ัชีขององค์การบริหารกิจการนิสิตให้แก่กองกิจการนิสิตอย่างสมบรูณ์เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะ เยา เพ่ือโปรด
พิจารณาการขออนมุตัริะงบัการออกใบปริ  าบตัร ของนายเมธาวฒัน์  กาวิลเครือ   

 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติระงับการออกใบปริ  าบัตร ให้แก่ นายเมธาวัฒน์  
กาวิลเครือ รหสันิสิต ๔๙๒๘๑๗๔๕  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เร่ือง การประเมินหน่วยงาน การประเมินหลักสูตรและการประเมินผู้บริหาร 
                                  
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี พระราชบ ั ัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้กําหนดมาตรา ๒๑ (๑๖) และในหมวด ๓ การประกันคณุภาพและการประเมิน มาตรา 
๔๑ – ๔๓ (หน้า ๑๘) นัน้ มหาวิทยาลยัพะเยาจะต้องดําเนินการดงันี ้ 
             ๑. มาตรา ๒๑ (๑๖) การตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและหวัหน้า
สว่นงาน ตามมาตรา ๗ 
              ๒. มาตรา ๔๑ จดัให้มีการประเมินส่วนงานวิชาการตามมาตรา ๗ (๓) และส่วนงานอ่ืนๆ 
ตามมาตรา ๗ (๔) ของมหาวิทยาลยัทกุส่ีปี 
               ๓. มาตรา ๔๒ ให้มีการประเมินการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลยั ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั 

 ๔. มาตรา ๔๓ เม่ือครบหนึ่งปีหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใด                   
ให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีการประเมินหลกัสตูรการเรียนการสอนและจดัการวดัผลตามหลกัสตูร 

  ในการนี ้กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ
การประเมินหนว่ยงาน และเพ่ือกําหนดระบบการประเมินหน่วยงาน การประเมินหลกัสตูรและการประเมิน
ผู้บริหารทกุระดบัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 

 



 -๑๐- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
(DRAEQA) จดัทําเป็น (ร่าง) ข้อบงัคบัการประเมินผู้บริหารทุกระดบั และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย       
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เร่ือง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
                                   การวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
สรุปเร่ือง 
   ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอนําเสนอ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอดุหนนุการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คณุภาพการศึกษา (DRAEQA) จดัทําเป็น (ร่าง) ข้อบงัคบัการบริหารเงินอุดหนนุการวิจยัและนําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เร่ือง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                                
สรุปเร่ือง 
   ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอนําเสนอ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ       
 

 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 



 -๑๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (DRAEQA) จัดทําเป็น (ร่าง) ข้อบังคับการให้บริการวิชาการและนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เร่ือง (ร่าง) ทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)                                  
สรุปเร่ือง  

  ด้วยกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ขอนําเสนอ (ร่าง) ทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัพะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔)  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา            
นดัพิเศษ เพ่ือพิจารณา เร่ืองทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เพียงเร่ืองเดียว 
ในวนัพฤหสับดีท่ี ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับระบบการเดนิหนังสือระหว่างคณะวิชาและมหาวิทยาลัย                                  
สรุปเร่ือง  

  ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ประสบปั หา เก่ียวกับการเดินเอกสารระหว่าง คณะวิชาและ
มหาวิทยาลยั ทําให้การรับข้อมลูขา่วสารเกิดความลา่ช้าและไม่คล่องตวั กล่าวคือ ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัจดั
ให้มีเจ้าหน้าท่ี เดินให้บริการแก่คณะวิชา โดยคณะวิชากําหนดให้เจ้าหน้าท่ีมารับเอกสารของคณะ 2 เวลา 
คือ ช่วงเช้า ๑๐.๓๐ น. และช่วงบ่าย ๑๔.๓๐ น. แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีเดินหนังสือท่ีรับผิดชอบ  
คณะสหเวชศาสตร์และคณะในกลุ่มเดียวกัน ต้องใช้เวลาไปกับการเดินเวียนเอกสารและรอรับเอกสาร  
จากคณะตา่งๆ เพ่ือนําส่ง ส่วนงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั และบางครัง้เจ้าหน้าท่ีเดินเอกสารก็รับเอกสาร   
หรือจดหมายไปรษณียภัณฑ์ตา่งๆ จากกองกลางไปให้คณะวิชาไม่ครบ ทําให้การดําเนินงานทางเอกสาร
ของคณะวิชาไมเ่ป็นไปตามกําหนด 

 
 

คณะสหเวชศาสตร์… 



 -๑๒- 

   คณะสหเวชศาสตร์ จึงขอหารือแนวทางการปรับปรุงระบบการเดินหนงัสือระหว่างคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณา  แนวทางการปรับปรุงระบบการเดนิหนงัสือระหว่างคณะและมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี ้

  ๑. มหาวิทยาลยัจะจดัเจ้าหน้าท่ีเดนิเอกสารประจําคณะ ๒ คณะตอ่เจ้าหน้าท่ีเดินเอกสาร 
๑ คน โดยให้รวบรวมเอกสาร ไปแลกเปล่ียนกัน ณ อาคารสํานกังานอธิการบดี ในเวลา ๐๙.๓๐ น. และ
เวลา ๑๔.๓๐ น.  

  ๒. กรณีหนังสือเร่งด่วนให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการส่งหนังสือถึงคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์     
ท่ีรับผิดชอบ โดยไมต้่องรอเจ้าหน้าท่ีเดนิเอกสาร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เร่ือง ขออนุมัตจัิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
                                 สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑        
                                 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สภากายภาพบําบดั ได้แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือการรับรองปริ  าใน
วิชาชีพกายภาพบําบดัมายังคณะสหเวชศาสตร์ ว่าให้คณะสหเวชศาสตร์ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมท่ี
แสดงให้เห็นว่าสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบําบดั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร    
แก่สภากายภาพบําบดัเพิ่มเติม โดยอ้างถึงมติสภามหาวิทยาลยันเรศวร ครัง้ท่ี ๑๕๐ (๒/๒๕๕๓) วนัท่ี ๒๘ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ท่ีเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลยัพะเยาจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชากายภาพบําบดั วา่ไมไ่ด้มีการระบวุา่ใช้หลกัสตูรใดในการจดัการเรียนการสอน นัน้ 
   ในการนี ้คณะสหเวชศาสตร์ จงึเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรแก่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 



 -๑๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว       
เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติจัดการเรียนการสอน ของคณะ          
สหเวชศาสตร์โดยใช้หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้นําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เร่ือง ขออนุมัติเปิดรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาใน   
                                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
                                  แผน ก แบบ ก๒ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี สํานกัวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เปิดการเรียนการสอนในระดบั
บณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก๒    
มาตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๑ และขณะนีมี้ความประสงค์ท่ีจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา   
ในภาคเรียนท่ี ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี ้โดยจะรับนิสิตเข้าศกึษาในภาคเรียนท่ี ๒ โดยไม่ต้องผ่านการ
เรียนในภาคเรียนท่ี ๑ มาก่อน เน่ืองจากวิชาท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ไม่เป็นวิชาบงัคบัก่อนของภาคเรียนท่ี ๒
  ในการนี ้สํานักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงใคร่ขออนุมตัิเปิดรับนิสิต  
เข้าศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร   
แผน ก แบบ ก๒ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวน ๓ คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก๒ จํานวน ๓ คน เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก๒ ในภาคเรียนท่ี ๒            
ปีการศกึษา ๒๕๕๓  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 



 -๑๔- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เร่ือง ขอเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา  
                                    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี คณะแพทยศาสตร์ ได้ขออนุมัติจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต     
ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวบ้าน (แพทย์แนวใหม่) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้จัดทําหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.๒๕๕๓ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
(มคอ.๒) ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นัน้                                                                                                                                                                   
  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา         
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณา ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
เพ่ือจะได้ดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลยัพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เร่ือง การขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่     
                                 ประสบเหตุอุทกภัย                              
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา ได้มีนโยบายขยายโอกาสทางการศกึษาให้กับนกัเรียนในเขต
พืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดบัอุดมศกึษา แต่เน่ืองด้วยสภาพอากาศปัจจุบนัมีฝนตกหนกั
หลายพืน้ท่ี สง่ผลให้เกิดเหตอุทุกภยัขึน้ในเขตหลายจงัหวดัท่ีเป็นภมูิลําเนาของนิสิตมหาวิทยาลยัพะเยา ซึ่ง
ทําให้ผู้ปกครองกับนิสิตประสบปั หาทางด้านการเงิน ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ รวมทัง้สร้าง
ความลําบากให้ครอบครัวท่ีต้องเตรียมคา่ใช้จา่ยให้แก่บตุรหลานในการลงทะเบียนเรียน นัน้ 
  เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือนิสิต ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพืน้ท่ีประสบเหตุอุทกภัย         
กองกิจการนิสิต จงึขอผอ่นผนัการชําระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนของนิสิตท่ีประสบเหตอุทุกภยั ประจําภาคเรียน
ท่ี ๒/๒๕๕๓  

 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา… 



 -๑๕- 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด
พิจารณาการขอผอ่นผนัการชําระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนของนิสิตท่ีประสบเหตอุทุกภยัตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตอินมุตักิารผอ่นผนัการชําระเงินคา่ลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ท่ีประสบเหตอุทุกภยั ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ 
   
 ๕.๒.๑  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบดงันี ้
  ๕.๒.๑.๑  กําหนดการ “อธิการบดี ป๊ะส่ือพะเยา” วันพุธท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๘.๐๐ น. ณ ร้านอาหารทา่กว๊าน 
  ๕.๒.๑.๒  กําหนดให้งานประชาสมัพนัธ์ ตัง้จุดรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของเคร่ืองอปุโภค
บริโภค เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตอุทุกภัย ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสํานกังานอธิการบดี และขอเชิ 
ชวนบคุลากรทกุคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของตอ่ไป 
  

๕.๒.๒  ผู้ แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์แจ้งการดําเนินงานโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีน้อม
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ “สมเด็จย่า” เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพในสมเด็จ  พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ณ บ้านแม่ต๋ําน้อย หมู่ท่ี ๑๘ ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จงัหวดัพะเยา เม่ือวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม  
๒๕๕๓ 

 

๕.๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งขัน้ตอนการดําเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ
ขัน้ตอนการเสนอหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 

๕.๒.๔  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตขอแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้
 ๕.๒.๔.๑  รายช่ือคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเปิดตวัมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือชุมชน 

และกําหนดการจัดกิจกรรมเปิดตัวมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือชุมชน ในวันศุกร์ท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

  ๕.๒.๔.๒  กําหนดให้คณะ/วิทยาลัย ส่งรายช่ืออาจารย์เป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริ  าบัตรแก่ผู้ สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี          
๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  

ประธานกลา่วขอบคณุ… 



 -๑๖- 

 
ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


