
         รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๗ (๑๑/๒๕๕๔) 

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ 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.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง ) 
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๖.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)    
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ  ว่องวัฒนาภิกุล)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)   
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
     (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน  
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์)      
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์)  
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ) แทน  
๑๔.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
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 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์)  
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย) แทน 
 
 
 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์)  
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ)   
๑๙. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล)   

๒๐. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต) แทน   
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงค์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.ศรีสุดา  จงสุทธิผล) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายสมทบ  เหล็กสิงห์) แทน  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงค์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๓. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อ านวยการกองคลัง 

     ๑๖ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๔. นายช านาญ  แสงแกว้ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๖. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) 
๘. นางกฤษณา  แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๙. นางสาวรัตนา  ขัตธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๑. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางรัตติกาล  จันตระกูล นักวิชาการศึกษา 
  
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้           
๑.  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔        

อาจจะมีการเลื่อนการประชุม สืบเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวคณะผู้บริหารหลายท่านติดภารกิจออก     
แนะแนวสัญจร  

๒.  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๕๔) ในวันอังคารที่         
๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร  รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง  ขอส่งรายงานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๕  
สรุปเรื่อง   
  ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา    
องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อม    
ในการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 
 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงขอรายงานข้อมูลองค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 

                             เร่ิมประชุม... 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง  รายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง   

ตามที่ งานสาธารณูปโภคและบ ารุงรักษา กองอาคารสถานที่ ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล       
ค่าไฟฟ้า และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

กองอาคารสถานที่ จึงขอรายงานค่าไฟฟ้าและข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
๑. ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ๓,๓๒๑,๖๖๖.๙๐ บาท 
๒. กราฟแสดงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนประจ าปี ๒๕๕๔  
๓. กราฟเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  
๔. กราฟเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ชาวต่างชาติ (Meeting and Greeting)  
สรุปเรื่อง   
  ตามที่ งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มีหน้าที่ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่ปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สอดรับกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ส่งเสริมการประสานงานที่ดี การสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน     
เพ่ิมมากขึ้น  
 

  ดังนั้น งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ชาวต่างชาติ 
(Meeting and Greeting) ดังนี้ 
 ๑.  Tentative Program  
 ๒.  Brochure  
 ๓.  IRO s Information 
 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

                     ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๓… 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

          ๑.  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
   ๔.๒ เรื่อง การก าหนดคา่ธรรมเนียมหลกัสูตร 

ปริญญาตรีควบโท ๖ ปี 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
ขอชะลอ เรื่อง หลักสูตรปริญญาตรี ควบโท ๖ ปี 
เนื่องจากต้องรอนโยบายรัฐบาลใหม่ 
 

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

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

   ๔.๘ การจั ดพิมพ์หนั งสื อที่ ระลึ ก เฉลิ มพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส       
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

 
 
 

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

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๖ การเปิดสอนปริญญาโทส าหรับครูประจ าการ อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 

ในการจัดท าหลักสูตรการเปิดสอนปริญญาโท 
ส าหรับครูประจ าการ 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๔ ข้อหารือการจัดท าชุดปฏิบัติงานของพนักงาน 
สายสนับสนุน 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ 
ในการจัดท าบัตรพนักงานแบบคล้องคอ 

                   ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๐... 
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  ๔.๘ แจ้ งรายช่ือและปรึกษาหารือเกี่ ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ที่คาดว่าจะได้รับ
การสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการปรึกษาหารือระหว่างคณบดี 
กับนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง 
กับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๕.๑.๑๓ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
แผน ข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 
 

 ๕.๑.๑๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ    
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เสนอหน่วย 
นิติการตรวจสอบ  
 

 ๕.๑.๑๙ ขอความเห็นชอบตัวบ่ ง ช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ตัวบ่งช้ีของ 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสมต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๒ รายงานผลการติดตามตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ของคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๔.๓ ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
ของแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗)  
ของคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

                   ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕… 
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  ๕.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขช่ือหลักสูตร จาก หลักสูตร
สถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็น หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๕.๑.๓ ขออนุมัติย้อนใช้ช่ือปริญญาสาขา 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะเกษตรศาสตร์                
และทรัพยากรธรรมชาติเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพะเยา          
 

  ๕.๑.๖ ข้อช้ีแจงการด าเนินงานเจรจาท าความร่วมมือทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ
เครือข่ายองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
(WIPO) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกองบริหารงานวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา รอผลการเจรจา 
ท าความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายองค์กรทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (WIPO) และองค์กรการค้าโลก (WTO) 
 

 
     ๒.  ผลการปฏิบัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๕.๒.๘ ขอหารือระยะเวลาในการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม
หอพัก 

กองกิจการนิสิตด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอผ่อนผัน 
ช าระค่าธรรมเนียมหอพักเรียบร้อยแล้ว 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ (๗/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

 ๔.๖.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การ
จัดการการด าเนินชีวิต  
ของนางสาวภัทรา  ลือชัย   
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน  
รายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต 
ของ นางสาวภัทรา  ลือชัย เรียบร้อยแล้ว  
 
 

 ๔.๖.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๐๐๑๑๓๕ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ของ ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน  
รายวิชา ๐๐๑๑๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ของ ดร.ชัยณรงค ์ ศรีมันตะ เรียบร้อยแล้ว 
 
 

  ๔.๗ ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  กองการเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับกองคลัง 

                    ๔.๖.๒ ขออนุมัติแก้ไข… 
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ของนายวีรพล  ยิ้มสินสมบูรณ์ ในการจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 ๕.๑.๑.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิต ระดับ 
ปริญญาโท แผน ข และแบบค าร้องบัณฑิตศึกษา 
 

หน่วยนิติการตรวจสอบเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๑.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 
การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิต ระดับ 
ปริญญาโท แผน ข 
 

หน่วยนิติการตรวจสอบเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๑.๑.๙ 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การก าหนด
หมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้
ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชา
เฉพาะ 

หน่วยนิติการตรวจสอบเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๑.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์ 
การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท แผน ข 
 

หน่วยนิติการตรวจสอบเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 ๕.๑.๑.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรยีน  
ระดับปรญิญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

หน่วยนิติการตรวจสอบเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 

 
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔ (๘/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

 
          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 

  ๔.๑.๑  แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

กองบริการการศึกษาเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๔.๑.๒ แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กองบริการการศึกษาเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 ๔.๓ ขอหารือกรณีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว                           ๔.๓ ขอหารือกรณ…ี 
  



 -๙- 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 
 
 

 
 

 ๕.๑.๓ ขอหารือเรื่องการขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 
และขอช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

กองบริการการศึกษาเสนออธิการบดี 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 

 ๕.๑.๑๘ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๒๑ การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ส่งหนังสือเชิญคณะ/วิทยาลัยส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 
ในวารสารของมหาวิทยาลัยพะเยา และด าเนินการแต่งตั้ง
กองบรรณาธิการวารสาร ส่งภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว  
 

 ๕.๑.๙.๑ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

กองบริการการศึกษาเสนออธิการบดีลงนาม 
เรียบร้อยแล้ว 

 ๕.๑.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีรับทุนพัฒนาอาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

กองการเจ้าหน้าที่เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 
 
 

  
- ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 

          วาระที่                          เร่ือง                ผลการปฏิบัติตามมติ 
  ๕.๑.๕ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง 

กองบรรณาธิการวารสาร นเรศวรพะเยา 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร นเรศวรพะเยา 
เสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 

  ๔.๑ ขออนุมัติกิจกรรมกลางเพื่อบรรจุลงในระบบ 

ทรานสคริปกิจกรรม 

กองกิจการนิสิตด าเนินการบรรจุกิจกรรมกลาง 
ลงในระบบทรานสคริป ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
                          ระเบียบวาระที่ ๒ … 

 



 -๑๐- 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
  ครั้งที่ ๑๖(๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๖ (๑๐/๒๕๕๔)  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่                
๑๖ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าเข้าใช้ห้องสมุด 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔        
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่
มหาวิทยาลัยทุกแห่ง เก็บค่าเข้าใช้ห้องสมุดจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งโดยหลักการ
แล้ว มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ที่ประชุมจึงเห็นควรมีการขอยกเว้นค่าเข้าใช้ห้องสมุดที่เรียกเก็บจาก
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  

  ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย     
สมาชิกทุกแห่ง ยกเว้นค่าเข้าใช้ห้องสมุดส าหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   



 -๑๑- 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
ยกเว้นค่าเข้าใช้ห้องสมุดที่เรียกเก็บจากอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาแจ้ง อาจารย์ นิสิต และบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และให้สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม  
เป็นกลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจาก 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม ท าการเปิดสอนและรับนิสิต
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา พบว่าจ านวนนิสิตของสาขาการผลิตพืชอุตสาหกรรมมีจ านวนน้อย และลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนนิสิต ๑๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจ านวน ๘ คน และปีการศึกษา 
๒๕๕๔ มีจ านวนนิสิต ๖ คน 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม มีจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง ๑ ท่าน ยังขาดคณาจารย์อีก ๔ ท่าน จึงจะได้ตามเกณฑ์ของ สกอ.  

๓. กระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีเพียง ๑ กระบวนวิชาเท่านั้น ที่แตกต่างจากกระบวนวิชา 
ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
การผลิตพืชอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ดังนี้  
  ๑. อนุมัติปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม ตั้งแต่         
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
  ๒. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

                          ระเบยีบวาระที่ ๔.๒... 
 



 -๑๒- 

๑. อนุมัตปิิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๒. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม เมื่อนิสิตส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

๓. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของนิสิต ชั้นปีท่ี ๑ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยหน่วยส่งเสริมวิชาการ งานกิจกรรมนิสิต ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงได้ด าเนินการสอบถามโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างนิสิต ชั้นปีที่ ๑ เรื่องการเรียนในวิชา
พ้ืนฐานและสามารถสรุปผลการสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
  ๑. นิสิตมีความต้องการขอให้ทางมหาวิทยาลัยทบทวนบทเรียนในรายวิชา อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
และเคมี เพ่ิมเติม 
  ๒. บางรายวิชามีอาจารย์ผู้สอนเพียงหนึ่งท่าน และใช้การสอนโดยวิธีออนไลน์ไปยังห้องย่อยอ่ืนๆ 
ส่งผลให้นิสิตไม่เข้าใจในเนื้อหาการบรรยาย โดยเฉพาะในช่วงขณะเรียนไม่สามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ 

   หน่ วยส่ ง เสริมวิ ชาการ  งานกิ จกรรมนิสิ ต  จึ งขอรายงานผลการสอบถามดั งกล่ า ว                  
เพ่ือจะด าเนินการขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจ ารายวิชาดังกล่าว ทบทวนบทเรียนก่อนสอบให้แก่นิสิต      
ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
รายงานผลการสอบถามความต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบของนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย ทบทวนบทเรียนก่อนสอบให้แก่นิสิต  
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัย รายงานการทบทวนบทเรียนก่อนสอบให้แก่นิสิต เสนออธิการบดีต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   
                 ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ในรอบ ๖ เดือน 
สรุปเรื่อง 

                     ๑. นิสิตมีความต้องการ… 
 



 -๑๓- 

  ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดี เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมมีมติมอบกองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) หาแนวทางในการยุติโครงการที่มีปัญหาและอนุญาตให้นักวิจัย 
ได้มาเริ่มต้นช่วยกันคิดช่วยกันท างานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) ได้ท าหนังสือแจ้งให้นักวิจัย           
ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ชี้เหตุผลและเร่งด าเนินการโครงการวิจัยรายได้ท่ีคงค้างในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ 
จ านวน ๕๓ โครงการ กองบริหารงานวิจัยฯ จึงขอส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
เพ่ือจะได้หาแนวทางในการยุติโครงการที่มีปัญหาและท างานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ เพ่ือหาแนวทางในการ
ยุติโครงการที่มีปัญหาต่อไป  
 
มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ นัดประชุมนักวิจัยที ่มีปัญหาทั้งหมด     
เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป 

๒. มอบคณบดีช่วยติดตามโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จและแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ            
  ในปีงบประมาณรายได้ปี ๒๕๕๓ ในรอบ ๖ เดือน 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) ได้แจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยเร่งด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากนักวิจัยไม่สามารถด าเนินการ    
ให้แล้วเสร็จให้นักวิจัยท าหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินงานพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยฯ จึงขอส่งสรุปผลการด าเนินงานติดตามโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ    
ในปีงบประมาณรายได้ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๓๔ โครงการ เพ่ือจะได้หาแนวทางในการยุติโครงการที่มีปัญหาและท างาน
วิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณรายได้ปี ๒๕๕๓ เพ่ือหาแนวทางในการยุติ
โครงการที่มีปัญหา ต่อไป  
 

                      ระเบียบวาระที ่๔.๕… 



 -๑๔- 

มติ        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ นัดประชุมนักวิจัยที ่มีปัญหาทั้งหมด    

เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป 
๒. มอบคณบดีช่วยติดตามโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จและแก้ไขปัญหาต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การประชุมหารือเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ  
สรุปเรื่อง   
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประชุมหารือเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปบูรณาการ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงาน
อธิการบดี ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 

๑. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ ๓ รายวิชา ให้ใช้ห้องประชุม         
พญาง าเมือง เป็นห้องเรียน 

๒. มอบคณะแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ สรรหาอาจารย์พิเศษซึ่งควรเป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนแก่นิสิต 

๓. อาจารย์ภายในที่มีภาระงานการสอน ไม่ถึง ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สามารถเป็นอาจารย์ผู้ช่วย
สอน (TA) ในรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ ๓ รายวิชา เพ่ือเพ่ิมภาระงานสอนได้ ซึ่งจะได้จัดท า
ภาระงานของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๔. คณะผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ ๓ รายวิชา สามารถขอนิสิตช่วยงานมาช่วย
จัดการเรียนการสอน ในอัตราส่วน นิสิตช่วยงาน ๑ คน ต่อ นิสิต ๑๐๐ คน โดยมีอัตรา
ค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๒๕ บาท 

๕. มอบกองบริการการศึกษา รวบรวมรายละเอียดข้อมูลอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ช่วยสอน      
นิสิตช่วยงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ ๓ รายวิชา        
เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้คณะอนุมัติค่าใช้จ่ายจากประมาณการค่าใช้จ่ายโดยขอเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอให้คณะเสนอ เรื่องผ่านกองบริการ
การศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ื อโปรดพิจาณา       
มติการประชุมหารือเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบตามมติที่ประชุมหารือเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานแจ้งเวียนคณะและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง   อ่ืน ๆ 

                  ส าหรับในปีการศึกษา... 
 

 



 -๑๕- 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการแต่งกายชุดนิสิต 
สรุปเรื่อง    

กองกิจการนิสิต ได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต เพ่ือประกาศ        
ใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริมวินัยพ้ืนฐานในการพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 

 กองกิจการนิสิตจึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริม     
การแต่งกายชุดนิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมการแต่งกายชุดนิสิต  
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริม   

การแต่งกายชุดนิสิต โดยเพ่ิมค าว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ายชื่อเรื่องประกาศต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้อง         
   กับยาเสพติด 
สรุปเรื่อง    

กองกิจการนิสิต ได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต เพ่ือประกาศ        
ใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริมวินัยพ้ืนฐานในการพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 

 กองกิจการนิสิตจึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
 
 
 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด  

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ห้ามนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเพิ่มค าว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ายชื่อเรื่องประกาศ
ต่อไป  

                               มต ิที่ประชุม… 



 -๑๖- 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือ                
            มีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 
สรุปเรื่อง    

กองกิจการนิสิต ได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต เพ่ือประกาศ       
ใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริมวินัยพ้ืนฐานในการพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 

 กองกิจการนิสิตจึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษ
นิสิตที่ดื่มสุราหรือที่มีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือ     
มีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์          
การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง โดยเพ่ิม
ค าว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ายชื่อเรื่องประกาศต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่        
              และก าหนดบริเวณพื้นที่เป็นเขตสูบบุหรี่ 
สรุปเรื่อง    

กองกิจการนิสิต ได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิต เพ่ือประกาศ        
ใช้เป็นมาตรการในการส่งเสริมวินัยพ้ืนฐานในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 

 กองกิจการนิสิตจึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดบริเวณพ้ืนที่เป็นเขตสูบบุหรี่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และ
ก าหนดบริเวณพ้ืนที่เป็นเขตสูบบุหรี่  

๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดบริเวณพ้ืนที่เป็นเขตสูบบุหรี่ โดยเพ่ิมค าว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ายชื่อ
เรื่องประกาศต่อไป 

 
                         ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒… 



 -๑๗- 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อการศึกษาและการด าเนินชีวิต 
   นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ได้รับมอบหมายให้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย กองทุนเพ่ือการศึกษาและด าเนินชีวิตนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

บัดนี้ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
กองทุนเพ่ือการศึกษาและด าเนินชีวิตนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมกองทุนต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓.๑  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการสอนภาคบรรยาย      
   และปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะเกษตรศาสตร์ 
   และทรัพยากรธรรมชาติ 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในทุกภาคการศึกษา จ าเป็นต้องเชิญผู้ เชี่ยวชาญหรือ                   
ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ความรู้ 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติ  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการสอน ภาคบรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔       
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบหน่วยนิติการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการสอน    
ภาคบรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓.๒  (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการสอนภาคบรรยาย        
             และปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะเภสัชศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 



 -๑๘- 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมการเรียนการสอนที่มีวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน โดยมีความจ าเป็น  
ต้องเชิญอาจารย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเพ่ิมประสบการณ์และความรู้ให้แก่นิสิต 

 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการ
สอนภาคบรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบหน่วยนิติการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษในการสอนภาค
บรรยายและปฏิบัติการ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะเภสัชศาสตร์ 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกบังคับ ของนิสิตสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และนิสิตสาขาวิชากายภาพบ าบัด ชั้นปีที่ ๒,๓ และ ๔ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เพ่ือให้เป็นไป      
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ข้อ ๔ ว่าด้วย มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

คณะสหเวชศาสตร์ จึงขออนุมัตใิห้หน่วยนิติการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบหน่วยนิติการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ งอาจารย์พิเศษ คณะ              
สหเวชศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 

๒. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง ขอพิจารณาต าแหน่งกรรมการเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวินัยนิสิต  
สรุปเรื่อง    
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ได้บัญญัติให้มหาวิทยาลัย

                            คณะเภสัชศาสตร…์ 



 -๑๙- 

แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนิสิต เพื่อสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้มีวินัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาผลการสอบสวน
วินัยร้ายแรงและวินิจฉัยเสนอโทษที่เหมาะสมต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งตาม ๒๒ (๒) และ (๓) ได้ก าหนดต าแหน่งกรรมการ
โดยให้คัดเลือกคณบดีจ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ และกรรมการโดยค าแนะน าจากคณบดี จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
เป็นกรรมการ นั้น 
 

 กองกิจการนิสิตจึงขอพิจารณาต าแหน่งของกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินัยนิสิต ดังนี้ 
๑. พิจารณาคัดเลือกต าแหน่งคณบดีจ านวนไม่ เกิน ๓ คน เป็นกรรมการตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ (๒) 
๒. พิจารณาคัดเลือกต าแหน่งกรรมการโดยค าแนะน าจากอธิการบดี จ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็น

คณะกรรมการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ (๓) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการวินัยนิสิต  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับนิสิต            
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
สรุปเรื่อง    
 ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีนโยบายในการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะฯ 
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารและหลักสูตรวิศวกรรม       
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งหลักสูตรทั้ งสองนี้อยู่ในแผนของการรับนิสิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕         
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
คุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้า : ในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจะรับนิสิตที่มีคุณสมบัติคือ 
คุณสมบัติของนิสิตส าหรับวุฒิ ปวช. 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ช่างโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้า
สื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป 
คุณสมบัติของนิสิตส าหรับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์         
เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้า : ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์จะรับนิสิตที่มีคุณสมบัติ  คือ           
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เกรด
เฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                               มต ิที่ประชุม… 



 -๒๐- 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
สรุปเรื่อง    
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ร้อยตรี ดร.ประพาส  ลิมปะพันธุ์ เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องจากท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ นั้น 
 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 
 
 
 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานกรรมการ 
๒. อธิการบดีเป็นกรรมการ 
๓. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา ๗ (๓) 

และมาตรา ๗ (๔)  
๔. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภาพนักงาน 
๕. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ดร.ส าราญ  ทองแพง) เป็นคณะกรรมการ    
สรรหากรรมสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ 

๒. มอบประธานสภาพนักงานนัดประชุมกรรมการสภาพนักงาน เพื ่อเล ือกผู ้แทนเป็น
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ 

๓. มอบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเลือกผู ้แทนเป็นคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง ขอปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 

       ๑. นายกสภามหาวิทยาลยัพะเยา… 



 -๒๑- 

สรุปเรื่อง    
 ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีพันธกิจด้านการวิจัย เพ่ือมุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา    
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความส าคัญดังกล่าวกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา        
จึงมีความประสงค์จะจัดประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย”  ครั้งที่ ๑ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา        
มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
 

 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ    
“พะเยาวิจัย” ครั้ง ๑ โดยก าหนดจัดในวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ การจัดโครงการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ ๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  ขอปรึกษาหารือการจัดโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior  
            Project Exhibition1st)” 
สรุปเรื่อง    

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีพันธกิจด้านการวิจัย เพ่ือมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ด้วยความส าคัญดังกล่าว  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความประสงค์         
จะจัดกิจกรรม “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project Exhibition1st)” ขึ้นเพ่ือเป็นเวทีให้นิสิตได้มี        
โอกาสน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย อันจะส่งผลให้นิสิตมีความตื่นตัวในการสร้างและพัฒนาความสามารถด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมของตนต่อไป 

 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือโครงการ “นิทรรศการ
โครงการงานนิสิต ครั้งที่ ๑ (Senior Project Exhibition1st)” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏ    
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการการจัดโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ ๑ 
(Senior Project Exhibition1st)” 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง ขออนุมัติเทียบรายวิชา 
สรุปเรื่อง    
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
เพ่ือส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและ    
วิชาชีพ นั้น 
 

                           กองบริหารงานวจิัย… 



 -๒๒- 

  กองบริการการศึกษา จึ งขออนุมัติ เทียบรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
   
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเทียบรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา จ านวน 
๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) แขนงวิชาพลานามัย และหลักสูตร วทบ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา) 

๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง  ขออนุมัติเทียบโอนผลการเรียน และแผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร         
    บัณฑิตโครงการพิเศษ 
สรุปเรื่อง    

ตามที่คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ      
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเทียบโอนผลการเรียน และจัดแผน   
การศึกษาของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น  

 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการได้ด าเนินการพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน และจัดแผนการศึกษาเป็น        
ที่เรียบร้อยแล้ว คณะแพทยศาสตร์ จึงขออนุมัติเทียบโอนผลการเรียนและแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุข   
ศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีหลักสูตรที่เทียบโอนผลการเรียนกับหลักสูตรสาธารณสุข         
ศาสตรบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                                    ๖. หลักสตูร… 



 -๒๓- 

   
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเทียบโอนผลการเรียนและแผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๗. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง  ขอส่งข้อมูลการรับนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕         
       เพื่อประกอบการพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตสาขาวิชา    
   แพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕   
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะแพทยศาสตร์จะเปิดรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยจะรับนิสิตที่จบ
การศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๖ คน และนิสิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน ๑๖ คน  รวมทั้งสิ้น ๓๒ คนนั้น คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลการคัดเลือกนิสิตจากวิทยาลัยนเรศวร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีข้อมูลต่อไปนี้ 

๑. นิสิตที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยระบบรับตรง (โควตา) มีองค์ประกอบการสอบ
คัดเลือก ดังนี้ 

- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (๕ ภาคการศึกษา) สัดส่วน ๒๐ %  
- ความถนัดทั่วไป (GAT) สัดส่วน ๒๐ % 
- ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT๑) สัดส่วน ๑๐ % 
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) สัดส่วน ๓๐ % 
- วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สัดส่วน ๒๐ % 
๒. นิสิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยระบบรับตรงมีองค์ประกอบการ
สอบคัดเลือก ดังนี้ 
- ความถนัดทั่วไป (GAT) สัดส่วน ๓๐ % 
- ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT๑) สัดส่วน ๑๐ % 

               - ความถนัดทางวิทยาศาสตร์… 



 -๒๔- 

- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒) สัดส่วน ๓๐ % 
- วิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สัดส่วน ๓๐ % 
คณะแพทยศาสตร์ จึงขอส่งรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก

นิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    
   

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตสาขาวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ             
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ จึงขออนุมัติโครงการ
จัดตั้งศูนย์การกีฬาและนันทนาการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตจัดตั้งคณะกรรมการฯด าเนินงานโครงการ     
จัดตั้งศูนย์การกีฬาและนันทนาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อ่ืน ๆ แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๒.๑ รองอธิการบดฝี่ายวิชาการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๑.๑ ผลสรุป (แผนภูมิแท่ง) คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏ              

          ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๒  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขอน าส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Coop Job Application Form) 

มายังสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ เพ่ือคัดสรรนักศึกษาเข้ าร่วมโครงการ  “สหกิจ                 
พบผู้ประกอบการ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

 ๕.๒.๑.๓  สรุปประเด็นปัญหาและการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ระบบลงทะเบียน รายละเอียดปรากฏ         
    ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๑.๔  ก าหนดการออกแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  

๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๔               
 ๕.๒.๑.๕  ก าหนดประชุมหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับต ารวจ ในวันอังคารที่        

๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๕.๒.๒  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 



 -๒๕- 

 ๕.๒.๒.๑  กองกิจการนิสิต ขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย/กอง ซื้อบัตรเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าราตรี   
ฟ้ามุ่ยม่วง – ทอง ในราคา ๓,๐๐๐ บาท/โต๊ะ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ 
ของคณะ/วิทยาลัย/กองได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๒.๒.๒  สรุปแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๓.๑  การน าวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัย ลงสู่การปฏิบัติจริงด้านการวิจัย ด้านการบริการ

วิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 ๕.๒.๓.๒  การจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๒.๔.๑  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมทบทุนการศึกษา (เงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา)  

ปัจจุบันมียอดเงินบริจาค ๕๙๕,๐๐๐ บาท ส าหรับคณะผู้บริหารที่ยังไม่ได้บริจาคเงินสามารถ   
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี ๘๙๑ - ๒๑๗๗๑๕ - ๓ 
ชื่อบัญชี เงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๕.๒.๔.๒ ก าหนดการปลูกต้นสัก – มเหสักข์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑ ปี ในวันอาทิตย์ที่          
๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณห้วยทับช้าง และด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา   

 

๕.๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานความก้าวหน้าระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยา               
โดยไดส้รุปประเด็นจากการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔ (๔/๒๕๕๔) และแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 

๕.๒.๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แจ้งก าหนดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔       
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา ๑๑.๒๐ น. และจะเริ่มเปิดด าเนินการ        
ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๔    

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

                       ๕.๒.๓ รองอธิการบดี… 



 -๒๖- 

 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (นายสมทบ  เหล็กสิงห์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
         ....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
            กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


