
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครัง้ท่ี ๘ (๒/๒๕๕๔) 

วันอังคารท่ี ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นวุตัร  วิศวรุ่งโรจน์)  

       
   ๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจดัการ... 
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๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนสุรณ์  คณุานสุรณ์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานนัท์  แสนโภชน์) 
๑๕.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนต ิ เงินแพทย์) แทน  
๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายเทอดศกัดิ ์ โกไศยกานนท์)  
๑๗. คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พนูพงษ์  งามเกษม) 
๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (นายเฉลิมชนม์  จิตจินดา) แทน 
๑๙.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                     กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๒๐. ประธานสภาพนกังาน   กรรมการ 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาญ  อมรากลุ)       
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลยัการศกึษาตอ่เน่ือง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สนุทรวิภาต) 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. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
๒. นางสาวสคุนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลงั 
๓. นายช านาญ  แสงแก้ว ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา 
๔. ดร.พรพรรณ  จนัทร์แดง ผู้อ านวยการศนูย์บรรณสารและส่ือการศกึษา 
๕. ดร.อทิต ิ วลญัช์เพียร  ผู้อ านวยการศนูย์ให้บริการและสนบัสนนุนิสิตพิการ (DSS) 

  ๖. นางสาวหทัยา… 
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๖. นางสาวรัตนา  ขตัธิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

๗. นางสาวหทัยา  หมัน่งาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๘. นายอนชุา  เสริมสขุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกลา่วเปิดประชมุและขอให้ท่ีประชมุได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยาทราบ ดงันี ้ 
 ๑.๑   มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดตัง้กองทุนห้าพันบาทเพ่ือการศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน และทุนการศึกษา      
ของนิสิต 

 ๑.๒ ก าหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้กองทุนสวัสดิการเงินส ารองเลีย้งชีพ ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลยัพะเยา ในวนัพธุท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๑ 
เพ่ือให้บคุลากรทราบเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ และสวสัดกิาร  

 ๑.๓ การจดัตัง้ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก จะเปิดด าเนินการภายในเดือน ตลุาคม  ๒๕๕๔ 

 ๑.๔ การเปิดโรงเรียนสาธิตจะเปิดรับนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔              
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๑ และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๔ ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

 ๑.๕ การลาศึกษาต่อภายในประเทศ หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะไปศึกษาต่อภายในประเทศ        
ให้เสนอเร่ือง ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยให้ปฏิบตัิตาม ระเบียบ ก.ม.     
ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๔๒       
และเพ่ือให้การลาศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมอบให้          
กองการเจ้าหน้าท่ีจดัท าประกาศ การลาศกึษาตอ่ภายในประเทศของมหาวิทยาลยัพะเยา ตอ่ไป 

 ๑.๖ การย้ายบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา จ านวน ๑๑ คน ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มอบให้กองการเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๑.๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เร่ือง โครงการ “ลุ่มน า้กว๊านพะเยากับแนวทางการจัดการน า้ เพื่อตอบสนอง
พระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

สรุปเร่ือง 
สืบเน่ืองจากการจดัประชมุพฒันากว๊านพะเยา เร่ือง “ลุ่มน า้กว๊านพะเยากบัแนวทางการจดัการน า้ 

เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ครัง้ท่ี ๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓    
มกราคม  ๒๕๕๔ ได้มีมติให้หน่วยงาน และนกัวิจัยท่ีสนใจส่งเอกสารเชิงหลกัการ (Concept Paper) โครงการ    
ลุ่มน า้กว๊านพะเยา ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ ๑) โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการฯ (เอกสารแนบ ๒)      
นัน้  

กองบริหารงานวิจยัและประกันคณุภาพการศกึษา จึงขอให้ส่งเอกสารไปยงักองบริหารงานวิจยั
และประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ   

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ แบบส ารวจความเข้าใจและศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ 
สรุปเร่ือง 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอน าเสนอแบบส ารวจความเข้าใจ            
และศกัยภาพด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือใช้ในการติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา    
ของหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ ขอเสนอตัวอย่าง ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีนโยบายให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัท าหลกัสตูรใหม่ 
และหลกัสตูรปรับปรุง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ นัน้ 

 

                        เพื่อให้การจดัท า... 
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 เพ่ือให้การจดัท าหลกัสูตรเป็นไปตามนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
กองบริการการศกึษา จึงขอเสนอ ตวัอย่าง ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร มหาวิทยาลยัพะเยา   
เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัคณะ และวิทยาลยัในการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ของมหาวิทยาลยัพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ โครงการเครือข่ายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับอุดมศึกษา 
สรุปเร่ือง 

คณะวิทยาศาสตร์    จะด าเนินการจดั “โครงการเครือข่ายการศกึษาค้นคว้าอิสระระดบัอดุมศกึษา” 
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เพ่ือเปิดโอกาส  ให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ีท าโครงงาน     
ปัญหาพิเศษ และการศกึษาค้นคว้าอิสระ ได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และฝึกทกัษะในการน าเสนอผลงานตนเอง 
ในทิศทางท่ีเหมาะสม และกระตุ้นให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจยัในหมู่คณาจารย์ และนิสิต น าไปสู่การพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ     
การประชมุ 

  
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เร่ือง  การเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 
      ๒๕๕๕ หลักสูตรใหม่ 
สรุปเร่ือง 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร    
เภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสชักรรม หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ ของคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีสภาเภสัชกรรม ให้ความเห็นชอบตามประกาศสภาเภสัชกรรม                  
ท่ี ๑๓/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๑ (เอกสารแนบ ๑) โดยมีระยะเวลาในการรับรอง ๕ ปี นับแต ่            
วนัประกาศ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึ งต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในนาม          
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบหลกัสูตร ตามข้อบงัคบัสภาเภสชักรรม  
ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ (เอกสารแนบ ๒) หลังจากท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการ     

                         รับรองสถาบนั... 
 

 



 -๖- 

รับรองสถาบัน  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓      
(เอกสารแนบ ๓)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เร่ือง  รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 

ตามท่ี งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานท่ี ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล       
คา่ไฟฟ้าและข้อมลูการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ ในมหาวิทยาลยัพะเยา นัน้ 

กองอาคารสถานท่ี จงึขอรายงานคา่ไฟฟ้าและข้อมลูการใช้ไฟฟ้า ดงันี ้
๑. คา่ไฟฟ้าประจ าเดือน ธนัวาคม ๒๕๕๓ เป็นจ านวนเงินทัง้หมด ๑,๘๒๔,๔๒๘.๖๘ บาท  
๒. กราฟแสดงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประจ าปี ๒๕๕๓  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชมุ 
 

  ฝ่ายเลขานกุาร จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗  เร่ือง รายงานผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

-ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ 
 
วาระที่            เร่ือง ผลการปฏิบัตติามมต ิ
 ๔.๗ ขอหารือเก่ียวกบัระบบการ เดินหนงัสอืระหวา่งคณะ 

วิชาและมหาวิทยาลยั                                                       
 

อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจดัหาเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร 
 
 

 
 
 
 
 

                   ในคราวประชมุ ครัง้ที่ ๔… 
 

 

           ในคราวประชมุ ครัง้ที่ ๔... 
 

 



 -๗- 

-ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
 

วาระที่                 เร่ือง                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๖ การติดตามคณุภาพบณัฑิต                   

  
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองแผนงาน 
และทกุคณะในการติดตามคณุภาพบณัฑิต 

 ๔.๗ 
 
 
 

ขออนมุตัิโครงการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็   อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองแผนงาน 
ในการเสนอแบบและประเมินราคาลงทนุ 
ในการจดัตัง้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

 
- ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๗ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 

 
         วาระที่                    เร่ือง               ผลการปฏิบัติตามมติ 

      ๕.๒ 
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง แนวปฏิบตัิ
และขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสติ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของงานนิติการ 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เร่ือง แนวปฏิบตัแิละขัน้ตอนการให้ค าปรึกษานิสติ 
 

 
- ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 

 
         วาระที่                                    เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

         ๔.๑.๑ 
 

 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เร่ือง การให้บริการของศนูย์บรรณสาร     
และสือ่การศกึษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของศูนย์บรรณสาร 
และสื่อการศึกษา เสนออธิการบดีลงนาม 
 

 ๔.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เร่ือง นโยบายการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
ของนิสติ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของงานนิติการในการ 
จดัท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา 
เร่ือง นโยบายการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมของนิสติ 
 
 

 ๔.๒ 
 
 
 

ศนูย์เรียนรู้ภาษา ชมรมศิษย์เกา่ ต าบลแมค่ าม ี
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวจิยัและ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา ประสานกบัคณะศิลปศาสตร์ 
 

                              ๕.๑.๑ แผนการเปิด… 
 



 -๘- 

 ๕.๑.๑ 

 
 

แผนการเปิดหลกัสตูร ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) 
 

กองบริการการศกึษาน าเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๒.๑ 
 
 

ขอความเห็นชอบภาพรวมการประเมินทัง้ระบบ 
 
 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวจิยั 
และประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

 ๕.๒.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

 ๕.๒.๒.๒ 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
แบบ ๓ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
 แบบ ๓ ภาคการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 

 ๕.๒.๒.๓ 
 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง 
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบัปริญญาตรี 
ควบโท พ.ศ. ๒๕๕๓  

๕.๒.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง ก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

๕.๒.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาที่เรียกเก็บ 
เป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการของกองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เร่ือง  
ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา ที่เรียกเก็บ 
เป็นรายครัง้ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

 

                              ระเบียบวาระที่ ๒… 
 



 -๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
   ครัง้ท่ี ๗(๑/๒๕๕๔) เม่ือวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี ๗(๑/๒๕๕๔)    
เม่ือวนัพธุท่ี ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธ์ิ นัน้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ        
ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                     
ครัง้ท่ี ๗(๑/๒๕๕๔) เม่ือวนัท่ี ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดงันี ้
 

๑.  หน้าท่ี ๒๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๗.๑ จาก มต ิ อนมุตักิารขอแก้ไขผลการเรียน ของนางสาวสพุรรณี  โนจนัทร์ 
    และมอบคณบดีคณะวิทยาการจดัการและ สารสนเทศศาสตร์ วา่กลา่วตกัเตือนด้วยวาจาตอ่ไป 

   เป็น  มต ิ ๑.  อนมุตัใิห้นางสาวสพุรรณี  โนจนัทร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเขียนเพ่ือประชาสมัพนัธ์     
   (๒๑๖๓๑๙) แก้ไขผลการเรียนของนิสิต จาก D เป็น D+ จ านวน ๓ ราย ดงันี ้
  ๑.๑ นางสาวประภาพร  พรหมศลิป์ชยั  รหสั ๕๑๕๙๘๒๔๗  
  ๑.๒ นายอธิป  ค าสม                     รหสั ๕๑๕๙๘๔๙๐  
  ๑.๓ นางสาวอารยา  ค ารุณ             รหสั ๕๑๕๙๘๕๓๗  
          ๒.  มอบคณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ วา่กลา่วตกัเตือนด้วยวาจาตอ่ไป 

 

๒.  หน้าท่ี ๒๘ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ บรรทดัสุดท้าย จาก ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ เป็น ประจ าปี   
    งบประมาณ  ๒๕๕๕   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเน่ือง 
 

- ไมมี่ – 
 

 
 
 
 
 

                   ระเบียบวาระที่ ๔… 
 

 



 -๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เร่ือง  (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเงนิโครงการวิจัยหรือ     
    บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์    
และอตัราการเบกิจา่ยเงินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือจะได้น า (ร่าง) ประกาศดงักล่าว 
ไปพิจารณาร่วมกบันกัวิจยั ในวนัพธุท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ นัน้ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศกึษา จึงขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศหลกัเกณฑ์ และอตัราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรด   
พิจารณาอนมุตัใินหลกัการ (ร่าง) ประกาศหลกัเกณฑ์ และอตัราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ในหลักการ (ร่าง)  ประกาศหลักเกณฑ์ และอัตรา         
การเบกิจา่ยเงินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เร่ือง  การก าหนดค่าธรรมเนียมหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
สรุปเร่ือง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม คณบดี    
คณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม           
เชิงปฏิบตัิการเพ่ือชีแ้จงแนวทางการจดัท า หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต และพิจารณาศกัยภาพการผลิตครู 
ระดบัปริญญาโท   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมปร๊ินพาเลส กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
มกราคม  ๒๕๕๔ นัน้ 
 

เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาโท  
๒ ปี กบั ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี เป็นอาจารย์คนละชดุ มหาวิทยาลยัพะเยา จึงเลือกเสนอผลิตครูเฉพาะปริญญาตรี
ควบโท ๖ ปี จ านวน ๖ หลกัสตูร ดงันี ้

 
 
 

                       ปีการศกึษา ๒๕๕๔… 



 -๑๑- 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
   กศ.ม. (เคมี) 
   กศ.ม. (ชีววิทยา) 
   กศ.ม. (ฟิสิกส์) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กศ.ม. (ภาษาไทย) 
   กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 
 

ทัง้นี ้คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอคา่ใช้จ่ายนิสิตภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ๖ ปี ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
ตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิ การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี    
ควบโท ๖ ปี ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑ เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่  ๕.๑.๑ เร่ือง ขออนุมัติงดการเรียนการสอน 
สรุปเร่ือง 
 ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปี
พุทธศกัราช ๒๕๕๔ ในวนัจนัทร์ท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลยันเรศวร ซึ่ง
บณัฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร ณ มหาวิทยาลยัพะเยา ในวนัท่ี ๓ – ๔ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๔ ทัง้นีต้ามมติท่ีประชมุการเตรียมความ
พร้อมโครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๔ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวนัพุธท่ี 
๑๙ มกราคม  ๒๕๕๔ มีมติให้งดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ (ช่วงบ่าย) และ     
วนัศกุร์ท่ี ๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ 
 
                 เพ่ือให้การด าเนินการ… 



 -๑๒- 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๔         
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กองบริการการศึกษา จึงขออนุมตัิงดการเรียนการสอน ในวนัและเวลาดงักล่าว  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
  ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา  
การขออนมุตังิดการเรียนการสอน เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๔ และวนัศกุร์ท่ี ๔ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เร่ือง  ขออนุมัตรัิบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา   
      ระดับปริญญาตรี (ภาคพเิศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา       
  ๒๕๕๔ 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ี กองบริการการศึกษาได้ส ารวจจ านวนรับ/คณุสมบตัิเฉพาะ การรับสมัครสอบคดัเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้วนัน้ 
 

 กองบริการการศกึษา จงึขออนมุตัรัิบสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา ในมหาวิทยาลยัพะเยา 
ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) และระดบับณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามจ านวนการรับนิสิต   
ระดับปริญญาตรี ทวิภาค แบบ ๓ ภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก ระดับปริญญาโท แผน ข และ      
ระดบัปริญญาเอก ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 
 ฝ่ายเลขานกุาร จงึขอเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
การขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)        
และระดบับณัฑิตศกึษา ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๔ เพ่ือจะได้ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  
 
 
 
 
 

                              มติ ที่ประชมุ... 



 -๑๓- 

 
มต ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

๑. อนุมัติการรับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลยัพะเยา ระดบัปริญญาตรี 
(ภาคพิเศษ) และระดบับณัฑิตศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ       
ปริญญาเอกเพิ่มอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา จ านวน ๒๐ คน ตอ่ไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ อ่ืน ๆ 
 
๕.๒.๑ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศกึษา แจ้งสรุปการเข้ าร่วมประชมุชีแ้จง โครงการ

สง่เสริมการวิจยัในอดุมศกึษา เม่ือวนัจนัทร์ท่ี ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๔  ดงันี ้ 
 

 ๕.๒.๑.๑  การให้ทนุการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก ในประเทศ มหาวิทยาลยัพะเยา ได้รับจ านวน ๕ ทนุ ดงันี ้ 
     

ล าดบัที่ ช่ือ สงักดั สถาบนัฝ่ายผลติ 
    ๑ นาย อารักษ์  กลิน่บ ารุง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม ่
    ๒ น.ส.พกัตร์วิภา  เชาว์พานิช คณะวิทยาศาสตร์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
    ๓ น.ส.เอือ้มพร  วิทยารัฐ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ธนบรีุ 
    ๔ น.ส.วาจารี  วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม ่
    ๕ นายนิติ  เอี่ยมช่ืน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
 

 ๕.๒.๑.๒ ทนุสนบัสนนุการท าวิจยัตา่งประเทศ มหาวิทยาลยัพะเยา ได้รับจ านวน ๑ ทนุ 
 

ล าดบัที่ ช่ือ สงักดั ประเทศที่ไปศกึษา 
    ๑ น.ส.ปะราล ี โอภาสนนัท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ออสเตรเลยี 
 

 ๕.๒.๑.๓ ทนุสนบัสนนุการท าวิจยั มหาวทิยาลยัพะเยา ได้รับจ านวน ๔ ทนุ ดงันี ้
 

ล าดบัที่ ช่ือ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
    ๑ ดร.ศรศกัดิ์  เทียนหวาน เกณฑ์การลูข้่าวของระเบียบวิธีท าซ า้ปรับปรุงแบบนร์ู 

ด้วยคา่คลาดเคลือ่นส าหรับสามการสง่นอกตวัชนิด 
ไมข่ยายแบบเชิงเส้นก ากบั 

๑๕๙,๕๐๐.๐๐ 

    ๒ นายน า้เงิน  จนัทร์มณี การพฒันารูปแบบการเรียนรู้และผลการแก้ไขปัญหา
ทางด้านการยศาสตร์และสภาพแวดล้อมในการท างาน
หตัถอตุสาหกรรมทอผ้าไทลือ้  จงัหวดัพะเยา 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

                            ๓. ดร.ณภทัร... 



 -๑๔- 

    ๓ ดร.ณภทัร  จกัรวฒันา การศึกษาสมดุลคาร์บอนในพืน้ที่นาข้าวและหาแนว
ทางการปรับปรุงการจดัการเกษตรและชีวมวลเพื่อลด 
ก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มคาร์บอนอินทรีย์ในดินใน
ภาคเหนือตอนบน 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๔ ดร.ตอ่พงษ์  กรีธาชาติ การใช้จลุนิทรีย์แบบยดึเกาะตวักลางร่วมกบัระบบเลีย้ง
ตะกอนส าหรับบ าบดัน า้เสียจากชุมชน:การประยกุต์      
ใช้ในระบบบ าบดัน า้เสยี 

๒๔๐,๕๐๐.๐๐ 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 

๕.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา แจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ ดงันี ้
 ๕.๒.๒.๑ การสมคัรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการพัฒนาอุดมศึกษา

ของชาติ ในวันท่ี ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น โดยมีค่าลงทะเบียน 
๒,๒๐๐ บาท  

 ๕.๒.๒.๒ ก าหนดการแขง่ขนักอล์ฟการกศุล “ม.พะเยา โอเพ่น” ครัง้ท่ี ๑ ชิงถ้วยรางวลัชนะเลิศ ประเภททีม 
ในวนัเสาร์ท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔  SHOT GUN START เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟ 
กฟผ. แมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง  

 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีพทุธศกัราช  ๒๕๕๔  ดงันี ้  
๕.๒.๓.๑  ก าหนดการฝึกซ้อมรับและพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยัพะเยา ประจ าปีพทุธศกัราช   

๒๕๕๔ วันศุกร์ท่ี  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ – วันจันทร์ท่ี ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  (ส าหรับ
มหาบณัฑิต) และ วันพฤหสับดีท่ี ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ – วันจันทร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
(ส าหรับบณัฑิต) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

๕.๒.๓.๒  ผงัการเดนิ ผงัท่ีนัง่ ขึน้รับพระราชทานปริญญาบตัร และเดินลงเวทีไปยงัท่ีนัง่ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชมุ 

๕.๒.๓.๓  สถานท่ีใช้ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบตัร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ  
การประชมุ 

๕.๒.๓.๔ ก าหนดการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิต  และบัณฑิต ในวันศุกร์ ท่ี  ๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔                    
ณ ลานด้านหลังหอประชุมพญาง าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชมุ 

๕.๒.๓.๕ แผนผังการจัดการจราจร และท่ีพักผู้ ปกครอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ          
การประชมุ    

  ๕.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ... 



 -๑๕- 

๕.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเล่ือนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ท่ี                
๙ (๓/๒๕๕๔) จาก วนัองัคารท่ี ๘ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ เป็น วนัพธุท่ี ๙ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ณ ห้องประชมุบวร  รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา 
 
มต ิ  ท่ีประชมุรับทราบ 
ประธานกลา่วขอบคณุ และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา ๑๖.๑๐ น. 
 
 
............................................................. ... .................................................... 
              (นางณฐัธิดา  ชาวนา่น)          (ดร.สมบรูณ์  ฟเูตม็วงศ์) 
                   ผู้ช่วยเลขานกุาร     ผู้ชว่ยเลขานกุาร               
              ผู้จดรายงานการประชมุ        ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สภุกร  พงศบางโพธ์ิ) 
            กรรมการและเลขานกุาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๖- 

 


