
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ 

วันอังคารท่ี ๒๑ ธันวาคม  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.ส าราญ  ทองแพง) 
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ                     กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิบลูย์  วฒันาธร)  
๕.    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                           กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง) 
๖.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                 กรรมการ 
    (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สรุะพล  ภานไุพศาล) 
๗.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ               กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อตัตปัญโญ )  
๘.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   กรรมการ 
 (นายธน ู กงัวานใจ) แทน   
๙.    คณบดีคณะนิตศิาสตร์                  กรรมการ 
    (นายไพรัช  ธีระชยัมหิทธ์ิ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
         (นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
     (ดร.สมคดิ  จหูว้า) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.อจัฉรา  ปัญโญศกัดิ)์ แทน 

       
   ๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ... 
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๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.ธิดา  ไชยวงัศรี) แทน 
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศกัดิ ์ โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
   (นายสมโภช  เสาร์อิน) แทน  
๒๐. ประธานสภาพนกังาน   กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากลุ)       
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
   (นางสาวกญัญาภทัร  วิมลสตุ) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลงังานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ดร.ตอ่พงศ์  กรีธาชาต)ิ แทน 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานกุาร 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
       (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น) 
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
  (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์)  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสคุนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลงั 
๒. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
๓. นางสาวอ านวยพร  ขตัิวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๔. นางสาวหทัยา  หมัน่งาน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๕. นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

๖.นางสาวประภาพรรณ... 
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๖.  นางสาวประภาพรรณ  พิยะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๗. นางสาวปริตา  เจริญสิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๘. นางสพุร  ทิพย์จกัร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๙. นายประสิทธ์ิ  มินบ ารุง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๑๐. นายพฒันพงศ์  สมทุรหล้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป    
 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาทราบ ดงันี ้
๑.๑ มอบศนูย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร น าภาพกิจกรรมวนัเปิดตวั

มหาวิทยาลยัเพ่ือชมุชนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใน web site ตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เร่ือง รายงานผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
  

สรุปเร่ือง 
-ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 

 
 

วาระที่ เร่ือง มติ ผลการปฏิบัตติามมต ิ
  ๔.๗ ขอหารือเก่ียวกบัระบบการ 

เดินหนงัสอืระหวา่งคณะ 
วิชาและมหาวิทยาลยั                                                       
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้
๑)  มหาวิทยาลยัจะจดัเจ้าหน้าทีเ่ดินเอกสาร
ประจ าคณะ ๒ คณะ ตอ่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ๑   
๑  คน โดยให้รวบรวมเอกสาร ไปแลกเปลีย่น 
กนั ณ อาคารส านกังานอธิการบดี ในเวลา 
๐๙.๓๐ น.และ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
๒)  กรณีหนงัสอืเร่งดว่นให้เจ้าหน้าที่ด าเนิน 
การสง่หนงัสอืถงึคณะ/วิทยาลยั/กอง/ศนูย์ 
ที่รับผิดชอบโดยไมต้่องรอเจ้าหน้าทีเ่ดินเอกสาร  

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของ 
กองการเจ้าหน้าที่ในการจดัหาเจ้าหน้าที่ 
เดินเอกสาร 
 

 
 
         ในคราวประชมุ... 
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-ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่                 เร่ือง                               มต ิ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๓.๑ เร่ือง  (ร่าง)  ทิศทาง 

การพฒันา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) 
 

มต ิ   ที่ประชมุได้พจิารณาแล้วมมีตเิห็นชอบ 
 ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และคา่นิยมร่วม 
ใน (ร่าง) ทศิทาง การพฒันามหาวิทยาลยัพะเยา 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และก าหนดให้มี 
การประชมุ เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ๔  ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) ระดบัมหาวิทยาลยั 
 และระดบัคณะตามทิศทางที่ก าหนดไว้ใน 
ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และคา่นยิมร่วม  
ในวนัที่ ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสทิธ์ิ ชัน้ ๒ 

อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาล ั  ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัพะเยา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ 
ได้ด าเนินการประชมุเพื่อจดัท า 
แผนยทุธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ -  ๒๕๕๗ )  
ในวนัที่ ๑๕ ธนัวาคม  ๒๕๕๓  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และอยูใ่นระหวา่งเตรียมการประชุม  
ในวนัที่ ๒๒ และ ๒๙ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
 

       ๓.๓ เร่ือง ประกาศ
มหาวทิยาลยัพะเยา 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
คณุสมบตัิ และวธีิการ 
จ่ายเงินทนุ การศกึษา 
จากเงินรายได้ของ
มหาวทิยาลยัพะเยา 

มติ    ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ คณุสมบตัิ และวิธีการจ่ายเงินทนุ 
การศกึษาจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยัพะเยา 

งานนิตกิารเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๑ ขอพิจารณาโครงสร้าง 
การบริหารจดัการหนว่ย 
ตรวจสอบภายใน  
และข้อเสนอประเด็น     
เชิงนโยบายการบริหาร 
จดัการความเสีย่ง  
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี  ้
๑) อนุมตัิโครงสร้างการบริหารจัดการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน    
๒) ข้อเสนอประเด็นเชิงนโยบายการบริหาร
จดัการความเสีย่ง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  
ในเบือ้งต้น ๓ ด้าน ให้เพิ่มเป็น ๔ ด้าน คือ 
๒.๔ การบริหารหลกัสตูร 
๓) มอบฝ่ายเลขานกุารส าเนากฎหมาย   
ความเสี่ยง แจกให้ทกุคณะ/วิทยาลยั/ 
กอง/ศนูย์ ต่อไป 
 

หนว่ยตรวจสอบภายในด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๖ การติดตามคณุภาพบณัฑิต                   
  
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมต ิมอบให้
กองแผนงานและทุกคณะศึกษา ติดตาม                 
และเตรียมการส าหรับการติดตาม  
คุณภาพบัณฑิตตามที่เคยปฏิบัติมาต่อไป 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองแผนงาน 
และทกุคณะในการติดตามคณุภาพบณัฑิต 
 
 

                ๔.๗ ขออนมุตัิ... 
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  ๔.๗ 
 
 
 
 

ขออนมุตัิโครงการจดัตัง้ 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็   

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้ 
๑) อนมุตัิโครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็  
๒)มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พฒันาพิจารณางบประมาณลงทุนในการ
จัดตัง้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอ  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
พิจารณางบประมาณลงทุนในการ  
จดัตัง้ศนูย์เด็กเลก็ 
 

  ๔.๙ บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ โครงการหยั่ง
รากแก้วสูภ่าคการศกึษา 
สร้างนกัพฒันาซอฟต์แวร์ 
มืออาชีพ ด้วย 
Personal Software 
Process ( PSP Academic 
Initiative ) ระหวา่ง สวทช. 
กบั มหาวิทยาลยัพะเยา 

   มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการหยั่ง
รากแก้ว สู่ภาคการศึกษา สร้างนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์มืออาชีพ ด้วย Personal Software 
Process (PSP Academic Initiative) 
 ระหวา่ง สวทช. กบั มหาวิทยาลยัพะเยา  
โดยมอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินการตอ่ไป 
 

งานนิติการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๔ 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง รายงานการ 
พิจารณาข้อเท็จจริง 
กรณีการขออนมุตัิแก้ไข 
ผลการเรียนของ                     
ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี   

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติดงันี ้
๑)  อนุมัติการขอแก้ไขผลการเรียนของ  
     ดร.ขวญั  สงวนเสริมศรี 
๒)  มอบกองบริการการศกึษา จดัท าประกาศ         
      หลกัเกณฑ์  และแนวปฏิบตัิการ 
      รายงานผลการศกึษา เพื่อน าเข้าพิจารณา    
      ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

กองบริการการการศกึษาจดัท าประกาศ 
หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิการรายงานผล 
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 
- ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 

 
ว  วาระที่        เร่ือง                     มติ                 ผลการปฏิบัติตามมติ 

     ๔.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั
พะเยา เร่ือง ก าหนดอตัรา
คา่ตอบแทน และคา่ใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน การฝึก
ปฏิบตัิการบริบาล   
เภสชักรรม การฝึกปฏิบตัิการ 
เภสชักรรมโรงพยาบาล 
และการเสริมประสบการณ์                                      
สาธารณสขุในชมุชน 
 

มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุม 
ร่วมกบัคณะที่เก่ียวข้อง วนัพธุที่ ๑๕ ธนัวาคม  
๒๕๔๓ เวลา ๐๙.๐๐น.ณ ห้องประชุมบวร  
 รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา   
 

กองการเจ้าหน้าทีด่ าเนินการจดัประชมุ 
เรียบร้อยแล้ว 

                ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลยั... 
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๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั 
พะเยา เร่ือง ก าหนดอตัรา 
คา่ตอบแทนและคา่ใช้จา่ย  
ในการด าเนินงานการ 
ฝึกปฏิบตัิ ส าหรับนิสติ 
ระดบัปริญญาตรี  
คณะแพทยศาสตร์          
         

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจดัประชมุ
ร่วมกบัคณะที่เก่ียวข้อง วนัพธุที่  ๑๕ ธนัวาคม  
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชมุบวร   
รัตนประสทิธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา   

กองการเจ้าหน้าทีด่ าเนินการจดัประชมุ 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั 
พะเยา เร่ือง อตัรา
ค่าตอบแทนอาจารย์
ประจ าแหลง่ฝึกปฏิบตัิ                              
ของนิสติระดบัปริญญาตรี  
คณะสหเวชศาสตร์ 
 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจดัประชมุ 
ร่วมกบัคณะที่เก่ียวข้อง วนัพธุที่  ๑๕ ธนัวาคม  
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชมุบวร  
 รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา   
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๑.๔ 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั
พะเยา เร่ือง เง่ือนไขที่ต้อง 
ผา่นก่อนส าหรับ 
การลงทะเบียนรายวิชา 
ฝึกงานทางเทคนคิการแพทย์ 
ในหลกัสตูรวิทยาศาสตร  -
บณัฑิต สาขาวชิาเทคนิค
การแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์    
 

มติ    ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติให้ 
คณะสหเวชศาสตร์ ด าเนินการตามข้อบงัคบั 
มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ 

คณะสหเวชศาสตร์รับทราบมตแิล้ว 
 

๔.๑.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั
พะเยา เร่ือง เง่ือนไขที่ต้อง 
ผา่นก่อนส าหรับ 
การลงทะเบียนรายวิชา 
การปฏิบตัิทาง
กายภาพบ าบดั 
ในหลกัสตูรวิทยาศาสตร  -
บณัฑิต สาขาวชิา
กายภาพบ าบดั 
คณะสหเวชศาสตร์   

 

มติ    ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติให้ 
คณะสหเวชศาสตร์ ด าเนินการตามข้อบงัคบั 
มหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษา 
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

คณะสหเวชศาสตร์รับทราบมติแล้ว 
 

                ๔.๒ ขออนมุตัิ... 
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 ๔.๒ 
 
 
 
 

ขออนมุตัิปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการของบคุลากร 
สงักดัคณะวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ภาคการศกึษา 
ที่  ๒/๒๕๕๓          
   

มติ   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ขอให้ถอนวาระการประชุม  

ถอนวาระเรียบร้อยแล้ว  
 

 ๕.๑ ขออนมุตัิเลือ่นการสอบ 
กลางภาค ภาคเรียนที ่
๒/๕๕๓ 
 
 

  มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิ
เลือ่นการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๓  จาก วนัที่ ๑๘ - ๑๙ ธนัวาคม  
๒๕๕๓ เป็น วนัที่ ๘ - ๙ มกราคม  ๒๕๕๔ 
โดยมอบกองบริการการศกึษาด าเนินการ
ตอ่ไป 

กองบริการการศกึษาจดัท าประกาศ 
เลือ่นการสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๓ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๒ 
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยั
พะเยา เร่ือง แนวปฏิบตัิและ
ขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสติ 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
เร่ือง แนวปฏิบตัิ  และขัน้ตอนการ 
ให้ค าปรึกษานิสติ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ของกองกิจการนิสิต 
 
 

 ๕.๓ ขอความอนเุคราะห์ใช้พืน้ที่
จดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภยั 
ทางรังส ีส านกังานปรมาณ ู 
เพื่อสนัติ 
 

   มติ   ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนญุาต 
การขอใช้พืน้ที่จดัตัง้สถานีเฝ้าระวงัภยัทางรังสี 
ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ โดยมอบคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 

  ๕.๔ 
 
 
 
 

ขออนมุตัิโครงการ 
ตลาดนดัวนัองัคาร 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ 
โครงการตลาดนดัวนัองัคาร โดยมอบ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตด าเนินการ
ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินงานของ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 

 ๕.๕ ขอเสนอข้อมลูแผนการ
เปิดหลกัสตูรการเรียน
การสอน ระยะ ๕ ปี 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติมอบ 
กองบริการการศกึษา จดัประชมุร่วมกบัคณะ
เพื่อปรับแก้ไขแผนการเปิดหลกัสตูรการเรียน
การสอนระยะ ๕ ปี น าเสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา       
เพื่อพิจารณาในการประชมุต่อไป 

กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการจดัประชมุ 
กบัคณะเพื่อจดัท าแผนการเปิดหลกัสตูร 
การเรียนการสอนระยะ ๕ ปี เรียบร้อยแล้ว  
 
 

                ๕.๖ ร่างกิจกรรม... 
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       ๕.๖ ร่างกิจกรรมวนัส าคญั 
ตามปฏิทิน ปีพทุธศกัราช 
๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ
และเห็นชอบ ร่าง กิจกรรมวนัส าคญั 
ตามปฏิทิน ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๔       
 

ที่ประชมุรับทราบเรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๗ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกบั 
แนวทางและนโยบาย 
ในการด าเนินงาน 
ด้านประกนัคณุภาพการศกึษา  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
ตามข้อก าหนดของ สกอ. โดยที่ก าหนด 
คณุสมบตัิของประธานคณะกรรมการ 
ประเมินวา่ต้องเป็นผู้ที่ สกอ.ประกาศวา่ 
สามารถเป็นประธานได้ สว่นกรรมการ 
ทา่นอื่นๆ ต้องเป็นผู้ที่ผา่นหลกัสตูรการ 
ประเมินของส านกังานคณะกรรมการการ 
อดุมศกึษา(หลกัสตูรปี ๒๕๕๓)ก่อนถึงจะเป็น 
ผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
มหาวิทยาลยัได้ โดยมหาวิทยาลยัจะจดัให้มีการ 
ฝึกอบรมในหลกัสตูรดงักลา่วให้กบับคุลากร 
ของมหาวิทยาลยัในโอกาสตอ่ไป 

ที่ประชมุรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๘ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกบั
แนวทางและนโยบาย 
ในการด าเนินงาน 
ด้าน การวิจยั  
 
  
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ
และเห็นชอบ ดงันี ้
๑. ให้ใช้ระเบียบ และประกาศเดิมกบั      
      โครงการเดิมไปจนสิน้สดุโครงการ 
๒.  มอบกองบริหารงานวิจยัและประกนั 
      คณุภาพการศกึษา ออกข้อบงัคบั ระเบียบ      
         และ ประกาศใหมใ่ห้แล้วเสร็จโดยเร็ว      
      เพื่อใช้กบัโครงการใหม ่
๓.  ยทุธศาสตร์การวิจยัที่สง่ให้ วช. (และอยู ่    
      ใน  Website ของมหาวิทยาลยั)  
๔. ประเด็นส าคญัที่ต้องการท าการวิจยั 
     ที่สง่ให้ วช. (และอยูใ่น  Website ของ -

มหาวิทยาลยั) 
๕. การใช้ประโยชน์จากการจดัท า Web - 
       link  (UPKB) โดยให้แตล่ะคณะจดัเตรียม 
        บคุลากร ที่มีความรู้และ Note Book  
        ส าหรับการหาข้อมลูในการท าวิจยั  
        การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  
๖. รับทราบการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

ในอนาคตจะมีทัง้สายนานาชาติ 
      และสายรับใช้สงัคมไทย  

ที่ประชุมรับทราบมติเรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

           ๕.๙ ขอปรึกษาหารือ.. 
 

                ๕.๖ ร่างกิจกรรม... 
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  ๕.๙ 
 
 
 
 

ขอปรึกษาหารือเก่ียวกบั 
แนวทางและนโยบาย 
ในการด าเนินงาน 
ด้านบริการวิชาการ 
  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
รับทราบและเห็นชอบ ดงันี ้ 
๑. ให้คณะตา่ง ๆ  ที่มบีทบาทด้านบริการ

วิชาการมากเป็นพิเศษ จะขอให้เป็น
คณะกรรมการตามข้อบงัคบัใหม ่

๒. ตามแนวความคิด OUOP พืน้ที่ที่เป็น
เป้าหมายในการให้บริการวชิาการจะเน้นที่
จงัหวดัพะเยา รวมทัง้ อ.สอง จ.แพร่ 

     อ.งาว อ.วงัเหนอื จ.ล าปาง อ.เวยีงป่าเป้า 
    อ.พาน และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
๓. กลุม่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 
     เน้นที่ รร. สอ. อบต. และวดั  
๔. จดัให้มีปฏิทินการให้บริการวิชาการทัง้ปี 

บน UP website โดยแบง่เป็น ๒ สว่น คือ 
      สว่นที่คณะ บริหารจดัการเอง        
     และสว่นที่สว่นกลางบริหารจดัการ 
      และมอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      
      และการสื่อสารประสานงานกับ 
      กองบริหาร งานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
      (DRAEQA)  ช่วยกนัจดัท า 
๕. ตามแนวความคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เร่ือง  Social neuron (INN) ต้องการให้
มหาวิทยาลยัเป็นตวัเช่ือมโยงทางสงัคม 

๖. มอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์รวบรวม 
     โครงสร้างการบริหารงานในระดบัจงัหวดั     
     เพื่อสะดวกในการประสานงานและ    
     ท างานร่วมกนั และเพื่อน ามาท า    
     ความเข้าใจร่วมกนั     

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ 
กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ 
การศกึษา 
 

  ๕.๑๐ ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับ
แนวทางและนโยบาย 
ในการด าเนนิงานด้าน 
การจดัการความรู้ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้ใช้การจดัการความรู้ (KM) 
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคลื่อน 
ปณิธาน วตัถุประสงค์ (core purposes) 
และค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลยั  
 

ที่ประชมุรับทราบมติแล้ว 
 

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒… 
 

 



 -๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒  รายงานข้อมูลสถานบันเทิง ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

สรุปเร่ือง 
ตามท่ี งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้ด าเนินโครงการจัดระเบียบสังคม          

รอบมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ถึง ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๓ โดยมีภาคีเครือข่ายภาค
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ได้ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด าเนินงานการ         
จดัระเบียบสงัคมรอบมหาวิทยาลยัพะเยา มาโดยตลอด นัน้ 

 

ในการนี ้งานวินยัและพฒันานิสิต ได้ท าการส ารวจข้อมลูพืน้ฐานของสถานบนัเทิง ร้านจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓  เร่ือง ค าแนะน าเก่ียวกับการเขียนบทความงานวิจัยเชิงพัฒนาพืน้ท่ี 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา ได้จดัท า “ค าแนะน าเก่ียวกบัการเขียน
บทความงานวิจยัและประกันคณุภาพ” เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบ และประเด็นหรือหวัข้อของ
บทความงานวิจยัในการน าเสนอนกัวิจยัมหาวิทยาลยัพะเยาท่ีจะเผยแพร่ในวารสารตา่งๆ นัน้ 

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศกึษา จงึขอน าเสนอ “ค าแนะน าเก่ียวกบัการเขียนบทความงานวิจยัและประกนัคณุภาพ” รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 

 
 
 

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔.... 



 -๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔  เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานในระดับจังหวัด 
สรุปเร่ือง 

ด้วย ดร.พงษ์สนิท  คุณนะลา ผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์        
คณะศิลปศาสตร์ ได้สรุปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารงานในระดับ
จงัหวัด โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา คิดว่าเร่ืองดงักล่าวมีประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร                  
ในการประสานงานกบัองค์กรตา่งๆ 

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขอน าเสนอ โครงสร้างการบริหารงานในระดบัจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ     
การประชมุ 

 
ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕  เร่ือง ข้อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าข้อบังคับ และระเบียบ       
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งข้อบังคับ และระเบียบ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย            
และลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลยัแล้ว จ านวน ๙ ฉบบั  ดงัตอ่ไปนี ้

 

๑. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน ๕ ฉบบั 
๑.๑  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๒  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การบริหารเงินอดุหนนุการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๓           
๑.๓  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๔  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑.๕  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย จรรยาบรรณนกัวิจยัและแนวปฏิบตั ิพ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา จ านวน ๔ ฉบบั 
  ๒.๑  ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย คณะกรรมการวารสารมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.๒   ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๒.๓  ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๓         
  ๒.๔   ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

                        ฝ่ายเลขานกุาร... 
 

 



 -๑๒- 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓    
เม่ือวนัองัคารท่ี ๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ 
เม่ือวนัท่ี ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๓ แล้วมีมติ ดงันี ้
 ๑. รับรองรายงานการประชมุโดยให้มีการเพิ่มมติท่ีประชมุ หน้า ๑๗ วาระท่ี ๕.๖ ดงันี ้

 จากเดิม  มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบ ร่าง กิจกรรมวนัส าคญัตามปฏิทิน         
               พทุธศกัราช ๒๕๕๔     
            เป็น        มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบ ร่าง กิจกรรมวนัส าคญัตามปฏิทิน         
               พทุธศกัราช ๒๕๕๔  โดยมอบกองกลางเป็นผู้ประสานงานตอ่ไป   

๒. มอบงานประชุมและพิธีการ ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา 
ก่อนการประชุม ๓ วนั 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เร่ือง  ขอพจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๑.๑... 



 -๑๓- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสาร     
                และส่ือการศึกษา 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี ศนูย์บรรณสารและส่ือการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง   
การให้บริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ  นัน้ 
 

  ในการนี ้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา         
จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด    
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสาร                 
และส่ือการศึกษา เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 
มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและ
ส่ือการศกึษา 

๒. มอบศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษาจดัท าประกาศเปิดบริการเวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๒๔.๐๐ น. 
ระยะเวลาก่อนสอบ ๑ สปัดาห์ จนสิน้สดุการสอบ ทัง้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  

๓. มอบกองอาคารสถานท่ีจัดรถโดยสารประจ าทางบริการให้แก่นิสิตในเวลา ๒๒.๐๐ น. 
๒๓.๐๐ น. และ ๒๔.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒  เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม  
     จริยธรรมของนิสิต 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง นโยบายการส่งเสริม
คณุธรรม จริยธรรมของนิสิต โดยได้น าเนือ้หาตามนโยบาย และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลยั ซึ่งศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี ได้แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เม่ือวันท่ี                   
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มาก าหนดเป็นนโยบายการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกิจการนิสิต จึงขอน าเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง นโยบายการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนิสิต รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 

            ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๔- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต          
เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง นโยบาย     
การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนิสิต  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๒  เร่ือง ศูนย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษย์เก่า ต าบลแม่ค ามี 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี คณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณา “ศนูย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษย์เก่า ต าบลแม่ค ามี” เป็นสถานท่ี
สอนพิเศษวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ – ๖ เพิ่มเติมส าหรับนกัเรียนทัง้ ๓ โรงเรียน ในต าบลแม่ค ามี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ แล้วเห็นวา่สมควรเป็นกลุม่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั 

 

    เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงขอน าเสนอสถานท่ี “ศูนย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษย์เก่า ต าบลแม่ค ามี” รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ “ศนูย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศษิย์เก่า ต าบลแมค่ ามี” เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ศนูย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษย์เก่า ต าบลแม่ค ามี” จงัหวดั
แพร่เป็นสถานท่ีสอนพิเศษวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๑ – ๖ ตอ่ไป 
  
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑ เร่ือง สืบเน่ือง 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑.๑ เร่ือง แผนการเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
สรุปเร่ือง 
 ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ 
ธันวาคม  ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบกองบริการการศึกษา จัดประชุมร่วมกับคณะและวิทยาลัยเพ่ือปรับแก้ไข          
แผนการเปิดหลกัสตูร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 
 

              กองบริการการศกึษา... 
 

 



 -๑๕- 

 กองบริการการศกึษา ได้ด าเนินการจดัประชมุร่วมกบัคณะและวิทยาลยั เพ่ือปรับแก้ไขแผนการ
เปิดหลักสูตรดงักล่าว เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ      
การประชมุ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ แผนการเปิดหลกัสตูร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้แต่ละคณะ/วิทยาลยั ปรับแก้ไขแผน                
การเปิดหลักสูตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ              
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เร่ือง ขอความเหน็ชอบภาพรวมการประเมินทัง้ระบบ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษาได้ขอความเห็นชอบภาพรวมการประเมิน
ทัง้ระบบ 
  ในการนี ้เพ่ือให้การพฒันาระบบและกลไกในการประเมินเพ่ือพฒันาให้เกิดการประเมินท่ีตอ่เน่ือง 
(Continuous quality improvement :CQI) กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา (DRAEQA) จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบภาพรวมการประเมินทัง้ระบบมาเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา  
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบภาพรวมการประเมินทัง้ระบบ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีการพัฒนาระบบและกลไก       
ในการประเมินทัง้ระบบตามข้อก าหนดของ สกอ. ดงันี ้

๑. การประเมินระดบัสภามหาวิทยาลยั 
 ๒.   การประเมินระดบัมหาวิทยาลยั (อธิการบดีและรองอธิการบดี)  
 ๓.   การประเมินระดบัคณะวิชา (คณบดีและรองคณบดี) 
 ๔.   การประเมินระดบักอง (ผอ.กองและหวัหน้างาน) 
 ๕.   การประเมินระดบับคุคลประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
 ๖.   การท า EQA ในเดือน ก.ย.๒๕๕๗ (ข้อมลูปีการศกึษา ๒๕๕๔ -๒๕๕๖) 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒... 
 

 



 -๑๖- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ เร่ือง ขอพจิารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวารที่ ๕.๒.๒.๑ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม         
                                    การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ รับการประกาศจัดตัง้ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ              
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๓ ดังนัน้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา
คา่ธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ ร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                   
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบกองบริการการศกึษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.๒๕๕๓  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒.๒ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม         
                                    การศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ รับการประกาศจัดตัง้ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ              
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๓ ดังนัน้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม    
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ ร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
ระดบัปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
 

มติที่ประชมุ… 
 

 



 -๑๗- 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข  (ร่าง)    
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี แบบ ๓ ภาคการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ระเบียบวารที่ ๕.๒.๒.๓ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม         
                                    การศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓  
สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ รับการประกาศจัดตัง้ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ              
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๓ ดังนัน้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัด      
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี
ควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง)      
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรีควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓     
 
ระเบียบวารที่ ๕.๒.๒.๔ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม         
                                    การศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ รับการประกาศจัดตัง้ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก า กับของรัฐ              
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๓ ดังนัน้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๘- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ ร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง)         
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓         
 
ระเบียบวารที่ ๕.๒.๒.๕ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม         
                                    การศึกษา ที่เรียกเก็บเป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สรุปเร่ือง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ รับการประกาศจัดตัง้ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ              
ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๓ ดังนัน้ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา
คา่ธรรมเนียมการศกึษา ท่ีเรียกเก็บเป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีเรียกเก็บ       
เป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบกองบริการการศกึษาปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ท่ีเรียกเก็บเป็นรายครัง้  พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ เร่ือง ขอพจิารณา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓.๑ เร่ือง (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔           
                             ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ 
 
 
 
 
 

                      สรุปเร่ือง… 
 

 



 -๑๙- 

สรุปเร่ือง 
 ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓      
วนัท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓ มีมติให้ กองบริการการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา    
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิซึง่กองบริการการศกึษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี ภาค
ปกต ิเพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี ภาคปกต ิ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓.๒ เร่ือง (ร่าง) ปฏิทนิการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔           
                                       ระดับปริญญาโท – เอก ภาคปกต ิ 
สรุปเร่ือง 
 ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓     
วนัท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓ มีมติให้ กองบริการการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา    
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท - เอก ภาคปกต ิซึง่กองบริการการศกึษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท - เอก 
ภาคปกต ิเพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท – เอก ภาคปกต ิ
 
 
 
 
 
            ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓.๓... 

 
 



 -๒๐- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓.๓ เร่ือง (ร่าง) ปฏิทนิการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔           
                                       ระดับปริญญาตรี ภาคพเิศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทติย์)  
สรุปเร่ือง 
 ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓      
วนัท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓ มีมติให้ กองบริการการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ซึ่ งกอง               
บริการการศกึษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี ภาค
พิเศษ (เรียนเฉพาะวนัเสาร์ - วนัอาทิตย์) เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา         
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวนัเสาร์ - วนัอาทิตย์) 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓.๔ เร่ือง (ร่าง) ปฏิทนิการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔           
                                       ระดับปริญญาโท ภาคพเิศษ  
สรุปเร่ือง 
 ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๘/๒๕๕๓      
วนัท่ี ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓ มีมติให้ กองบริการการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา    
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ ซึง่กองบริการการศกึษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโทภาค
พิเศษ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๔ ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ  
 
 
 
                  ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 

 
 



 -๒๑- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เร่ือง  ขออนุมัตปิฏิบัตงิานนอกเวลาราชการของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์          
                          การแพทย์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓  
สรุปเร่ือง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยัพะเยา ได้จดัให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาสาขา           
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตสังกัดคณะแพทยศาสตร์และนิสิต
สงักดัคณะพยาบาลศาสตร์ รวมรายวิชาท่ีเปิดสอนจ านวน ๙ รายวิชา  
 

 เพ่ือให้การเรียนการสอนภาคปฏิบตัิในรายวิชาดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ     
ให้บุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยขอเบิก
คา่ตอบแทนจากเงินงบส่วนกลาง เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนบริการนิสิตต่างคณะ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมตัิปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสงักัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคการศึกษา
ท่ี ๒/๒๕๕๓ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
โดยให้เบกิคา่ตอบแทนจากเงินงบประมาณของคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ อ่ืน ๆ   
  
 

๕.๔.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา แจ้งระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา วา่ด้วย การเงินและทรัพย์สิน               
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ  

 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 

 
 

 
 
 

            ประธานกลา่วขอบคณุ... 
 

 



 -๒๒- 

ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


