
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๔๑ (๑๕/๒๕๕๕) 

วันพุธที ่๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๔.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๕.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๖.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ)  
๗.   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๘.    คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์)  
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
        (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๑๐. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
      (ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
  (นายดวงดี  แสนรักษ์) แทน 
 
 
 ๑๖. คณบดคีณะศิลปศาสตร.์.. 
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๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
    (รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ)์ 
๑๘.   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน  
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)    
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) แทน 
๒๒. ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  อมรากุล) 
๒๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๔. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๕. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์)  
 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒.  ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.เนติ  เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. นายสิทธิธี  จีนเอียด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๖. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๘. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๙. นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ์ (แทน)  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑.  นายสุเมธ  เรืองเดช (แทน)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กุล (แทน)  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๔. นายอภิเชษฐ  ดูใจ (แทน)   ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ  
๑๕. นางกฤษณา  แปงณีวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

                    ๑๖. นางสาวรัตนา... 
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๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์  นักประชาสัมพันธ์ 
๒๐.  นายจักรพงค์  มาลีพัตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     
 
   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอบคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วม ลงพื้นที่โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             

พบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖   
๒. มหาวิทยาลัยพะเยาจะดูแล เรื่อง ระบบเงินเดือนให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค่าตอบแทน

ต าแหน่งทางวิชาการ 
๓. ก าหนดให้คณบดีทุกคณะช่วยดูแลบุคลากรภายในคณะในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
๔. คณะ/วิทยาลัย จะต้องดูแลนิสิตภายในคณะ เพ่ือลดปัญหาการ Drop out และหามาตรการช่วยเหลือ    

นิสิตใหเ้รียนดี เรียนเก่ง และอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
๕. ก าหนดการผู้บริหารศูนย์หนังสือจุฬาเยี่ยมชมสถานทีก่่อตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
๖. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยพะเยาจะก่อสร้างที่พักส าหรับบุคลากร ซ่ึงจะสามารถเข้าพักอาศัยได้

จ านวน ๓๐๐ คน 
๗. มหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล     

เรื่อง ขยะมูลฝอย แหล่งน้ าเสีย และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)     
ในวันเสารท์ี่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๕  

๙. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

๑๐. อธิการบดีก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการ ๑ คณะ ๑ อ าเภอ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
๑๑. มหาวิทยาลัย พะเยา จะจัดท า ประกาศ แนวปฏิบัติในการด าเนินการเก่ียวกับการคุมสอบของ

คณะกรรมการคุมสอบ 
 
 
 

 
 
                 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดข้ออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตและสารสนเทศ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ขันกสิกรรม เป็น 
ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดข้ออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จาก ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว เป็น นางสาวจิราพร  กุลสุนทรรัตน์ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ ๑๗ ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้ใช้กับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา   
นับจากวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
 กองกิจการนิสิต ขอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี     
การศึกษา  ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕... 
 

 



 -๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๕ เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
  กับมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๖ เรื่อง  สภาการพยาบาลแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 คณะกรรมการสภาการ พยาบาล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง ) พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๗ เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย    

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น  
  

 กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี ้
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตส าหรับข้าราชการทหารและต ารวจ       
ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทรา บ 
 

                    ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘... 
 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง  

กรณี การทุจริตการสอบของ 
นางปุนรดา  วรรณารักษ์   
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองกิจการนิสิตและกองบริการการศึกษาเชิญหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องประชุมหา รือการปรับแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต          
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ .ศ. ๒๕๕๔           
โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกิจการนิสิตในการเสนอ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ตรวจสอบ           
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร 

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ  
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
ในการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งท่ี ๔ 
 

 

 
 
 
 
 

-๖- 

              ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๔... 
 

 



 -๗- 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๔ (๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์ 

แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ  ดังนี ้
๑. อนุมัติโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย)  
๒. อนุมัติให้ด าเนินโครงการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) เพื่ออบรมผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพแพทย์แผนไทย (ประเภทการนวดไทย) 
โดยใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการจากรายรับค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ               
เป็นจ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 
ในการรอผลอนุมตัิจากกองประกอบโรคศิลปะ 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการฐานข้อมูลสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕.๒.๘ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์ สิน
ทางปัญญา โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะนิติศาสตร์  
ในการปรับปรุงโครงสร้างงานภายในคณะ  
เพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 

๕.๒.๙ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าหอพัก และการได้รับเงินค่าใช้จ่าย 
รายเดือนของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก 

และการได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๒. มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา 
ในการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่พิจารณาต่อไป 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗... 
 

 



 -๘- 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗ (๑๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
๕.๒.๓ ขอทราบนโยบาย กรณีการขอใช้ห้องเรียน

เพื่อจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตมิอบกองบริการการศึกษา จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่องการขอใช้ห้องเรียน และจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน โดยระบุเงื่อนไขในการขอใช้
ห้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                 
ในการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
การขอใช้ห้องเรียน และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘ (๑๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ ขอหารือโครงการวิจยัที่ไม่แล้วเสร็จ 

ตามเวลาที่ก าหนด 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนที่เบิกไป กรณีที่นักวิจัยยังขาดส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์และเอกสารการเงิน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา              
โดยโครงการวิจัยทีด่ าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๑๐ โครงการ 

๒. อนุญาตให้เร่งด าเนินการประสานงานกับกองคลังและส่งเอกสารการเงินภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าเกินก าหนดเห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินตามจ านวนเงิน    
ที่เบิกไป กรณีที่นักวิจัยได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังขาดเอกสารการเงิน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามตัวช้ีวัดในสัญญา             
โดยโครงการวิจัยที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จจ านวน ๕ โครงการ  

๓. อนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปและมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา ติดตามให้ด าเนินการตามสัญญากร ณีที่นักวิจัยได้ท าบันทึกข้อความขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัย เนื่องจากอยู่ระหว่างการน าเสนอบทความวิจัย จ านวน 
๒ โครงการ 

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย พิจารณาด าเนินการโครงการวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
ตามมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ 
 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษาในการติดตามโครงการวิจัย      
ที่ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ตามมติที่ประชุม ข้อที่ ๑ 
ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ 
 

                   ๔.๑. (ร่าง) แนวปฏิบัต.ิ.. 
 

 



 -๙- 

 ๔.๑ (ร่าง) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง 
“โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบ (ร่าง ) แนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง ”     

และมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการ โดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

๒. เห็นชอบให้อาจารย์ นักวิจัยของคณะ/วิทยาลัย มาใช้ห้องปฏิบัติการกลางร่วมกันต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการกลาง “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง” 
เพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

 ๔.๓ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

มต ิ       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบคณะ/วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องจัดท า (ร่าง) 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และ
ส่งไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัย  
และประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท า (ร่าง) นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

 

- ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙ (๑๓/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที่                 เร่ือง มติ                  ผลการปฏิบัติตามมติ 
 ๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  

การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

มต ิ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหาร    
งานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 
๒๕๕๕  

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ประสานกับงานนิติการในการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพื่อเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
 

 ๓.๒ ขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอทบทวนมติที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการ ดังนี้  

จากเดิม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการจัดการเข้า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร์ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
เป็น มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหลักสูตร        
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  

กองบริการการศึกษาด าเนินการแจ้งมติที่ประชุม 
ให้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
เรียบร้อยแล้ว 

                            ๔.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



 -๑๐- 

 ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี  
นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ อาจารย์
ประจ ารายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการ
การด าเนินชีวิต 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ นายเรืองรอง  สุวรรณ์การ  อาจารย์ผู้สอน ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แก้ไข      

ผลการเรียน ในรายวิชา ๐๐๑๑๗๒ การจัดการการด าเนินชีวิต  ของนางสาวสุธิดา  อาวุธ  
รหัสนิสิต ๕๓๓๐๑๓๗๑ จากเดิม F แก้ไขเป็น B+ 

๒. มอบคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายเรืองรอง  สุวรรณการ 
เป็นหนังสือ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่ง          
ผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการ 
ท าหนังสือว่ากลา่วตักเตือน นายเรืองรอง  สุวรรณการ 
เรียบร้อยแล้ว 

๕.๑.๒ ขอหารือโครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ และ    
การประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. มอบทุกคณะประชาสัมพันธ์โครงการประชุมท างวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๒       

และการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๑ ภายในคณะ 
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ตรวจสอบโครงการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ และการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๑ 
 

๑. ทุกคณะประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒ และการประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ตรวจสอบ
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้ง
ที่ ๒ และการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว และมอบกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายละเอียดประชาสัมพันธ์
โครงการดังกล่าวต่อไป 

๕.๒.๑ (ร่าง ) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง ) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิจัย

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๑. คณะ/วิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว  

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานกับงานนิติการ
ในการจัดท า ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา
เสนออธิการบดีลงนามตอ่ไป  

 
 
 
 
 

                   ๕.๒.๒. (ร่าง) ค าสั่ง... 
 

 



 -๑๑- 

๕.๒.๒ (ร่าง ) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัย

มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑. คณะ/วิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการ
ผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว  

๒. อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานกับงานนิติการ
ในการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป  

๕.๒.๓ ขออนุมัติในหลักการแต่งตั้งกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ ดังนี ้
๑. แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ ๒  
๒. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี เป็นผู้ประสานงานแต่งตั้งกองบรรณาธิการ

จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี ๑ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการประสานและปรึกษาหารือ
เพื่อเสนอรายช่ือกองบรรณาธิการจัดท ารายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

๕.๒.๔ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ (Memorandum 
of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทย
มุ่งสู่ คาร์บอนต่ า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ 
พรรษา ระหว่าง สมาคมสันนิบาต 
เทศบาลแห่งประเทศไทย กับหน่วยงาน
ที่เป็นภาคีร่วม สนับสนุนโครงการและ 
๑๖๖ เทศบาลน าร่อง 
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วย ความร่วมมือในการ

ขับเคลื่อนโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ระหว่าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย กับหน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมสนับสนุนโครงการและ ๑๖๖ เทศบาลน าร่อง 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมน าเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแล้ว 
 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                       ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕)      
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ            
ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๔๐           
(๑๔/๒๕๕๕) เมื่ออังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง สืบเนื่อง 
 

- ไม่มี   - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์ อาจารย์ประจ ารายวิชา  
  ๒๖๖๓๐๔ ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ (Yeast and Yeast Technology) 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะ วิทยา ศาสตร์ การแพทย์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี         
นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์     
มีความประสงค์ขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๖๖๓๐๔ ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์  (Yeast and Yeast 
Technology) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
  ๑. นางสาวอาริกา   โกวฤทธิ์ รหัสนิสิต  ๕๒๓๓๓๔๗๒ เดิม F แก้ไขเป็น C 
  ๒. นายพงศธร   สิงห์ทอง รหัสนิสิต  ๕๒๓๓๔๘๘๒ เดิม F แก้ไขเป็น D 

   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์  อาจารย์ผู้สอน
ประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์     
อาจารย์ประจ ารายวิชา ๒๖๖๓๐๔ ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ (Yeast and Yeast Technology)
เรียบร้อยแล้ว เป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด      

หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-๑๒- 

             ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 

 



 -๑๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติแก้ไขผลการเรียน กรณี นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์  อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติให้ นายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์ อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แก้ไขผลการเรียน ในรายวิชา ๒๖๖๓๐๔ ยีสต์และเทคโนโลยี
ของยีสต์ (Yeast and Yeast Technology) ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

  ๑. นางสาวอาริกา   โกวฤทธิ์ รหัสนิสิต  ๕๒๓๓๓๔๗๒ เดิม F แก้ไขเป็น C 
  ๒. นายพงศธร   สิงห์ทอง รหัสนิสิต  ๕๒๓๓๔๘๘๒ เดิม F แก้ไขเป็น D 
 ๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ากล่าวตักเตือนนายสมศักดิ์  ธรรมวงศ์ เป็นหนังสือตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไข
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕         
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้
๑.  ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา โดยให้จัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเลือกไว้ในแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๒     

เป็นต้นไป จ านวน ๙ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๒  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๑.๓  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๖ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๘ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๑.๙ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

                                ๒. ขออนุมัต.ิ.. 
 

 



 -๑๔- 

  ๒. ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 
   ๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔   
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ 
การปรับแผนการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา โดยให้จัดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเลือกไว้ในแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๒      
 เป็นต้นไป จ านวน ๙ หลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๒  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๘ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๑.๙ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 
   ๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยว หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัตงิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร วางแผนปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา วิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ เนื่องจากสถิติการรับนิสิตในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ มีจ านวนนิสิต
น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี ้
 

             ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๒... 
 

 



 -๑๕- 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แผน ก จ านวนนิสิตที่เรียน – คน / แผน ข จ านวนนสิิตที่เรียน ๑๕  คน 
๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แผน ก จ านวนนิสิตที่เรียน – คน / แผน ข จ านวนนิสิตที่เรียน ๑๕  คน  
๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แผน ก จ านวนนิสิตที่เรียน – คน / แผน ข จ านวนนิสิตที่เรียน ๑๖  คน 
๔. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผน ก จ านวนนิสิตที่เรียน ๔ คน / แผน ข จ านวนนิสิตที่เรียน ๑๔  คน  

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงของดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตร       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ทั้งนี้ทางคณะฯ จะด าเนินการส ารวจความ
ต้องการเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิต เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ และนโยบายของคณะต่อไป     
ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ  
งดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 
ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. อนุมัติ งดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ และอนุมัติการ ปิดหลักสูตรเมื่อนิสิต ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด แล้ว 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ขออนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข) 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข) จาก ทุกวันอังคารที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เป็น ทุกวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน นั้น 

   กองกลาง งานประชุมและพิธีการ จึงขออนุมัตปิฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข) จาก ทุกวันอังคารที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เป็น ทุกวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ  
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข) ต่อไป  
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๕ (แก้ไข)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง  ขอทบทวนมติการด าเนินการตามภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตริับทราบและก าหนดภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง โดยก าหนดภารกิจ ดังนี้ 

  ๑. ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน... 
 

 



 -๑๖- 

๑. ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หรือ
หลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต หรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่จัดการเรียนการสอน
นอกเวลาปกติทุกหลักสูตร 

๒. ให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ เป็นสหสาขาวิชาทุกหลักสูตร ส าหรั บ
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข ที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันให้ด าเนินการต่อไปอีก ๒ ปี 
(รับเข้าปีการศึก ษา ๒๕๕๕ และปีการศึกษา ๒๕๕๖) แล้วโอนถ่ายให้คณะเจ้าของหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

๓. ให้ท าหน้าที่บริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนา  

   บัดนี้ การด าเนินการของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ได้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการในส่วนของ
มหาวิทยาลัย ๒ ประการ คือ ด้านการประกันคุณภาพ และด้านการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 
จึงขอทบทวนมติการด าเนินการตามภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑. ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ส าหรับนิสิตที่เข้าเรียน          
ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็นรุ่นสุดท้าย ส่วนนิสิตที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
ให้ถ่ายโอนให้คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

๒. ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข ที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ส าหรับนิสิต 
ที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็นรุ่นสุดทา้ย ส่วนนิสิตที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป ให้ถ่ายโอนให้คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

๓. ให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรที่เป็นสหสาขาวิชาทุกหลักสูตร 
๔. ให้ท าหน้าที่บริการวิชาการแล้วจัดอบรมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา           
ขอทบทวนมติการด าเนินการตามภารกิจของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป  
 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. ให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

ส าหรับนิสิต ที่เข้าเรียน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็นรุ่นสุดท้าย ส่วนนิสิตที่เข้าเรียน ตั้งแต่    
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้ถ่ายโอนให้คณะเจ้าของหลักสูตรเป็นผู้รับผดิชอบ 

๒. ให้ วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน หลักสูตร ระดับปริญญาโท แผน ข                  
ที่ได้ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน  และส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็น          
รุ่นสุดท้าย ส่วนนิสิตที่เข้าเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้ถ่ายโอนให้คณะ
เจ้าของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

๓. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรที่เป็นสหสาขาวิชาให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะที่เสนอหลักสูตร 

๔. ให้วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องท าหน้าที่บริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนา ทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

๕. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป 
 
 

               ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 

 



 -๑๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ขอหารือ (ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่   
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล จัดท า (ร่าง) รายงานครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็น
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานอย่างเร่งด่วนเพ่ือเกิดประโยชน์ในการใช้งานของอาคารสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือ (ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ  
(ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล ปรับแก้ไข (ร่าง) รายการครุภัณฑ์อาคารสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา     

โดยปรับลดงบประมาณให้อยู่ในวงเงนิ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง  สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง  ขอหารือการท ากิจกรรมโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับในการบริหารคณะ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา มีมติเห็นชอบมอบกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา จั ดโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับการบริหารคณะส าหรับคณบดีและรองคณบดี ณ วิทยาเขต
เชียงราย ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยได้รับเกียรติจาก ศ . เกียรติคุณ ดร .สุมนต์  สกลไชย (กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นวิทยากร นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภา พการศึกษา จึงขอปรึกษาหารือการ ท ากิจกรรม ส าหรับ
โครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับในการบริหารคณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. เห็นชอบการจัดกิจกรรมโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับในการบริหารคณะ 
๒. มอบคณบดีทุกคณะเข้าร่วมกิจ กรรมโครงการดังกล่าว ในวัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕         

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกั นคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึง ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

                                   มติ ที่ประชุม… 
 



 -๑๘- 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยก าหนดการประชุม QA2KM ส าหรับผู้บริหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ กันยายน  ๒๕๕๕ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง  ขอหารือ (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕ เรื่อง (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และมอบ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล จัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินงานดังกล่าว นั้น  
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนการด าเนินงานศูนย์วิจัย
สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาน า (ร่าง) แผน    
การด าเนินงานศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     
ในคราวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง  การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน 
  ของอุตสาหกรรมไทย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดประชุม เรื่อง “การสนับสนุนนักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันท่ียั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ” เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕          
ณ โรงแรมพลาซ่า แอลธินี เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) นั้น 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์  และดร .สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล  เป็นผู้รับผิดชอบ ติดตาม                
การด าเนินงานการสนบัสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมไทย  

๒. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วย ดูแลการสนับสนุนนักวิจัยและ งานวิจัยเพื่อเพ่ิม      
ขีดความสามารถในการแข่งขันท่ียั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง  การกรอกข้อมูลพื้นฐานของคณะ/วิทยาลัย 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ เชิญรองคณบดีและเจ้าหน้าที่                
ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมปรับข้อมูลพื้นฐาน เมื่อวันอังคารที่ 
๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นฐานระดับคณะ /วิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมหาวิทยาลัย นั้น 

                          กองบริหารงานวิจัย… 
 



 -๑๙- 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ ความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย กรอกข้อมูล
พ้ืนฐาน ตามท่ีได้สรุป ในที่ประชุม  ลงในรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ /วิทยาลัย  และเรียนให้ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย ได้รับทราบพร้อมทั้งปรับผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
สมศ. ให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมตมิอบคณะ/วิทยาลัยกรอกข้อมูลพื้นฐานของคณะ/วิทยาลัย ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันศุกรท์ี่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยส านักปลัดก ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์ในการประกาศรับข้อเสนอ
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชน       
น าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยพะเยาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน และท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง 
 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์การประกาศ
รับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่ บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มต ิ ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

๑. มอบหน่วยคลินิกเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
๒. มอบคณะ/วิทยาลัยท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้าน  

แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง  โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐเพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับ 
  บุคลากรในสังกัด 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้
สินเชื่อโครงการเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐ ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 
นั้น   

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จึงขอแจ้งการพิจารณาเพ่ิมประเภทสินเชื่อส าหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีการประกาศ
เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย  เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นสินเชื่อสวัสดิการภายใต้บันทึกข้อตกลงเ ดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ การเพ่ิมประเภทสินเชื่อส าหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ     
ทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในปี พ .ศ. ๒๕๕๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง       
ว่าด้วย เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นสินเชื่อสวัสดิการภายใต้บันทึกข้อตกลงเดิม 
 

              ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖... 
 

 



 -๒๐- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ศึกษาเพิ่มในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีคู่ขนาน ๒ ปริญญา  
สรุปเรื่อง   

  ด้วยมีนิสิตหลักสูตร วิทยาศาส ตรบัณฑิต (วท .บ.) จ านวน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๕ มีความ
ประสงค์ขอศึ กษา เพ่ิมอีก ๑ หลักสูตร โดยขอศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รวมทั้งนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความประสงค์ขอศึกษาเพ่ิมใ นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ .บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรคู่ขนานที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว 

  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๕ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท .บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ .บ.) ดังกล่าว เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน ๒ ปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ ... กรณีย้ายสาขาวิชา ... นิสิตจะต้องเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า       
๒ ภาคการศึกษาปกติ อนึ่ง เนื่องจากนิสิตได้เรียนตามแผนการศึกษา ในคณะเดิมมาแล้วเพียง ๑ ภาคการศึกษาปกติ      
ท าให้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ แต่เพ่ือประ โยชน์ในการศึกษาเพ่ิมของนิสิต จึงมีมติมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ            
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีการขอศึกษาเพ่ิมอีก ๑ หลักสูตร ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่ศึกษา       
ในสาขาวิชา/คณะเดิม มาแล้วไม่ถึง ๒ ภาคการศึกษาปกติ ตามข้อบังคับฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

๕.๓.๑  รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
 ๕.๓.๑.๑  รายงานการเข้าร่วมงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 

๒๐๑๒) เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมบาง กอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๑.๒ ก าหนดจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ และตัวบ่งชี้ที่ ๗ 
ของ สมศ. ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ICT ๑๑๐๒/๑ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

๕.๓.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๕.๓.๒.๑  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ระหว่าง       

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีทักษะอาชีพและความรู้ความสามารถตามกลุ่ม    
อาชีพหลักของประเทศและสอดคล้องกับศักยภาพเชิงพ้ืนที่ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
             ๕.๓.๒.๒ ที่ประชุมอธิการบด.ี.. 

 

 



 -๒๑- 

 ๕.๓.๒.๒ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย     
   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานศึกษาเก่ียวกับการก าหนดเงื่อนเวลา 
   การสอบให้ใบประกอบวิชาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อน      
   การเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสากล 
 

๕.๓.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม แจ้งการประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม และเอกสารประกอบการจัดท าข้อเสนอโครงการได้ท่ี www.clinictechnology.up.ac.th 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
............................................................. ... .................................................... 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน )          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
         ....................................................... 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ 
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