
 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๕๒ (๓/๒๕๕๖) 

วนัพธุที ่๖ เดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชมุบวร รตันประสทิธิ ์ชัน้ ๒ อาคารส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพะเยา 
********************** 

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ                    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระพล  ภานุไพศาล) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต      กรรมการ 
 (นายวุฒิชัย  ไชยรินค า)  
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 
๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 

(ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์) 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 

(นายปวินท์  ระมิงค์วงค)์ แทน 
          ๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
     (ทันตแพทย์หญิงสุมิตรา  วนรัตน์) แทน 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ      กรรมการ 
 (ดร.วารัชต์  มัธยมบุรุษ) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร) 
๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๓. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นายประทีป  ต่ายใหญ่เที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายไพโรจน์ เทพวัลย์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางสาวสิริกานต์  จงถนอม (แทน) ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๘. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒. นายประสิทธิ์  มินบ ารุง ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๑๓. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๔. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

                         ๑๗. นายพลรบ... 
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๑๗. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๘. ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร  ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๙. นางกฤษณา  แปงณีวงค ์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
๒๐. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๑. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒๒. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม      เวลา ๑๓.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                     

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. การลงพื้นที่ของอธิการบดี ตามโครงการ “อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร

คณะ/วิทยาลัย” ได้ด าเนินการเข้าพบบุคลกรคณะ/วิทยาลัยแล้วเสร็จ จ านวน ๕ คณะ และในวันพุธที่   
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. พบบุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              
และการสื่อสาร เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากรและนิสิต ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

๒. มหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณทางเข้า
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๓. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดูแล เรื่อง ขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                      
ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๑ (๒/๒๕๕๖) 
เมื่อวันพุธที ่๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแบบเข็มเครื่องหมายบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรุ่นแรก นั้น 

   คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแบบเข็มเครื่องหมายบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากแบบเดิม 
สังกัดส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็น สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแบบเข็มเครื่องหมายบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร ์ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแบบเข็มเครื่องหมายบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ จากแบบเดิม สังกัดส านัก             
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เป็น สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน

และการช าระเงิน กรณีนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
การลงทะเบียนและการช าระเงิน กรณีนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ                      
การลงทะเบียนและการช าระเงิน กรณีนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ             
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและการช าระเงิน
กรณีนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
 

                         ระเบียบวาระที่ ๔.๓... 
 

 



-๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่   
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายได้                              
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ และคณะศิลปศาสตร์ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย   
จากงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่บุคลากรในคณะฯ จ านวนทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ 
จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖  ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ จ านวน ๓๓ โครงการ 
๒. ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย 

เงินอุดหนุน (อุดหนุนโครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา    
การด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ จ านวน ๓๓ โครงการ 
๒. ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย 

เงินอุดหนุน (อุดหนุนโครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ จ านวน ๓๓ โครงการ 
๒. อนุมัติงบประมาณสนับสนุน จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย

เงินอุดหนุน (อุดหนุนโครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย
และอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้อนุมัติค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๕ คน เป็นเงินจ านวน ๘๑๐,๐๐๐ บาท 
(แปดแสนหนึ่งหมืน่บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๒... 

 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาใหห้ลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕                    
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัย 

สรุปเรื่อง 
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวุฒิการศึกษา          
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ว่าคณะกรรมการมีมติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง  แบบสกัดองค์ความรู้ จากเวทีการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาผลงานวจิยัสูก่ารตพีมิพ์             

ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแบบสกัดองค์ความรู้ จากเวทีการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” เพ่ือเผยแพร่ และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ทอมก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทอมก ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น ๒ 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๕... 
 

 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง การปรับแนวทางปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา                     
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

สรุปเรื่อง 
  ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย                    
และสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับแนวทางปฏิบัติ         
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 

 
 



 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๕ 
 

 วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา           

เรื่ อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

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

สายวิชาการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็นรองประธานกรรมการ                
และคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการต่อไป 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ในการ     
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๕  
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

 วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๔ โครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐ (๑๔/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือ 
พะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao 
Green City) 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
วิชาการ ภายใต้ความร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของวิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๔... 
 

 

- ๘ - 
 

 



-๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๔ (๑๘/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๑ ขออนุมั ติ ปรั บโครงสร้ างหน่ วยงาน         

กองอาคารสถานที ่
 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการการปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองอาคารสถานที ่
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างหน่วยงาน กองอาคารสถานท่ีต่อไป 

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานกองอาคารสถานที ่
 

๕.๒.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงาน               
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง     
ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อไป 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) มหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกลับเข้าปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนออธิการบดีลงนาม  

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕ (๑๙/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๘ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 
University College of Social Sciences, 
Republic of Korea  

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่ าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                      

กับ Sungkyul University College of Social Sciences, Republic of Korea 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ ระหว่ างรอผลการพิ จารณาจากรั ฐบาลเกาหลี                      
เพื่ออนุญาตให้มหาวิทยาลัย Sungkyul University College  
of Social Sciences, Republic of Korea ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๖ (๒๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๑.๑ การเบิกค่าตอบแทนการสอน มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง กรณี การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 
 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยนิติการ กองการเจ้าหน้าที ่ 
แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ของวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่องให้คณะกรรมการทราบ เพื่อนัดประชุมต่อไป  

 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๘... 
 

 



-๑๐- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๘ (๒๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แนวปฏิบัติ ในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริหารงานวิจัยและ
ประกั นคุณภาพการศึ กษา ในการจั ดท า ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

๔.๒.๒ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                    
การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.๑ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ายประกาศ ข้อที่ ๑ 
๑.๒ เพิ่มเติม ข้อ ๖ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา    

             เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบกองบริการการศึกษาจัดท าประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน 
    และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้ารับ
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ                
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนออธิการบดีลงนาม และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการของกองคลัง ในการน า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยาเสนออธิการบดี
ลงนาม 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๓.๑.๑ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา              

ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. .......... 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ......... 
๒. มอบกองกิจการนิสิตประสานกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ ปรับแก้ไข ข้อ ๕ 
จาก ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเพื่อการนี้ให้มีอ านาจออกประกาศ ก าหนด       
      หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
เป็น ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม 
      ข้อบังคับนี้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. ..... และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พะเยาเรียบร้อยแล้ว 

                           ๒.๒ ปรับแก้ไข... 
 

 



-๑๑- 
 

๒.๒ ปรับแก้ไข ข้อ ๖ วินัยของนิสิตก าหนดเป็นข้อปฏิบัติ โดยเปลี่ยนจาก นิสิตจะต้อง 
เป็น นิสิตต้อง  

๒.๓ ปรับแก้ไข ข้อ ๙ โทษความผิดวินัยมี ๖ สถาน โดยก าหนดโทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรง               
และโทษความผิดวินัยร้ายแรง ให้ชัดเจน 

๓.   มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๓.๑.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา                 
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. .......... 

มติ   ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. ..........  
๒. มอบกองกิจการนิสิตประสานกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังนี้ 

๒.๑ ปรับแก้ไข ค าว่า จะต้อง เป็น ต้อง  ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ 
๒.๒ ปรับแก้ไข ข้อ ๑๕ เป็น เมื่อปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบ
รวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไว้ในกระดาษค าตอบ พร้อมกับ          
ลงลายมือช่ือรับรอง แล้วให้รายงานคณบดีที่นิสิตสังกัดทราบ เพื่อคณบดีพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยให้มีหัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตหรือผู้แทนร่วม
เป็นคณะกรรมการสอบสวนด้วย และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษ            
ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต 
ทั้งนี้ วิธีการด าเนินการสอบสวนให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต                 
พ.ศ. ....... มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

๓.  มอบกองกิจการนิสิตน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

กองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ...และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พะเยา เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๑ ขออนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงิน
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการโอนเงินและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

กองแผนงานรับทราบมติที่ประชุมและนัดประชุมคณะ/
วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ                
และถือปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 

 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาต ารา 
และเอกสารทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์  
(Center for textbook and legal 
materials development : CTLMD) 
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทาง
กฎหมายคณะนิติศาสตร์ (Center for textbook and legal materials development : CTLMD) 
โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะนิติศาสตร์  
 

คณะนิติศาสตร์รับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

                         ๔.๓.๑ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๒- 
 

๔.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี นาย
ณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๑๓๒๐๕ กฎหมายธุรกิจ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 

๒๑๓๒๐๕ กฎหมายธุรกิจ ของนิสิตจ านวน ๒๒ ราย จากเดิม D แก้ไขเป็น D+ 
๒. มอบคณะนิติศาสตร์ ว่ากล่าวตักเตือน นายณัฐ  ทองคง เป็นหนังสือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔    
 
 

คณะนิติศาสตร์ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๒ ขออนุ มั ติ แก้ ไขผลการศึ กษา กรณี                 
นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ ารายวิชา 
๒๓๐๔๗๘ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้นายณัฐ  ทองคง อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ แก้ไขผลการศึกษา ในรายวิชา 

๒๓๐๔๗๘ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ของนิสิตจ านวน ๒ ราย ดังนี ้
๑.๑ นางสาวจิราพร  ตั้งอิสราวุฒิกุล  รหัสนิสิต  ๕๓๒๘๐๓๔๘ เดิม B+  แก้ไขเป็น  A 
๑.๒ นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม  รหัสนิสิต  ๕๓๓๐๐๙๗๘ เดิม D+ แก้ไขเป็น C 

๒.  มอบคณะนิติศาสตร์  ลงโทษภาคทัณฑ์ นายณัฐ  ทองคง เนื่องจากเป็นการกระท าความผิด ครั้งที่ ๒      
      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดบทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด           
      หรือ ขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

คณะนิติศาสตร์ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

๔.๓.๓ ข้อมูลการขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา 
และส่งผลการศึกษาล่าช้าของ คณะ/
วิทยาลัย 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
๑. ให้ล้างมลทินให้อาจารย์ผู้ถูกลงโทษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

บทลงโทษ กรณีการไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด หรือขอแก้ไขผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งได้กระท าความผิดก่อนวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้นับการกระท าความผิดตาม
ประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยให้นับครั้งตาม
จ านวนรายวิชา และให้นับแยกระหว่างรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา และรายวิชาที่ส่งผล
การศึกษาล่าช้า 

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย แจ้งบุคลากรในสังกัดด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                  
ในการ แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่  ๕๐                      
(๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

                 ๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศ... 
 

 



-๑๓- 
 

๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
(แพทย์แนวใหม่) 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านรายวิชาฟิสิกส์ทาง

การแพทย์และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต            
(แพทย์แนวใหม่)  

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว       
ข้อ ๔.๒  โดยให้ปรับแก้ไข ร้อยละ ๕๐ เป็น ร้อยละ ๖๐  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
รายวิชาฟิสิกส์ทางการแพทย์และรายวิชาเคมีทั่วไปและเคมี
อินทรีย์  ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต               
(แพทย์แนวใหม่) เสนออธิการบดีลงนาม 

๔.๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์มการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน แบบฟอร์ม           

การประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ข้อ ๔.๓.๑ ดังนี ้
จาก คะแนน ๐.๐๐ ถึง ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
เป็น คะแนน ๑.๐๐ ถึง ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไข  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมิน  
แบบฟอร์มการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕  
เสนออธิการบดีลงนาม  
 

 ๕.๑.๑.๑ แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                   
แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                     
แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เสนออธิการบดีลงนาม 

 ๕.๑.๑.๒ แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว                      

ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. .......  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา        
ในการน า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง              
แนวปฏิบั ติ ในการควบคุ มการสอบ พ .ศ .  ๒๕๕๖                   
เสนออธิการบดีลงนาม  

๕.๑.๒ ข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษร 
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

มติ      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้
๒.๑   ปรับแก้ไขหน้า ๒๓ ล าดับที่ ๒๔ และล าดับที่ ๒๕  

             จาก วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร เป็น วิทยาลัยการจัดการ  
จาก วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา                     
ในการจัดท าเอกสารข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษร
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มเพื่อมอบ
ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

                          ๒.๒ ปรับแก้ไข... 
 

 



-๑๔- 
 

๒.๒  ปรับแก้ไขหน้า ๒๗ ล าดับที่ ๓๒ 
จาก ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒.๓ ปรับแกไ้ข ค าว่า ส านักงานเลขานุการคณะ เป็น ส านักงานคณะ 
๓.    มอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพื่อจัดท าป้าย                   
ตามเอกสาร และน าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา              
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
๕.๑.๓ ขออนุมัติ เบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์

แสดงความยินดี กรณีบุคลากรได้บุตรของ
นางพรประภา  แสนค าหลวง 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางพรประภา  แสนค าหลวง เบิกเงินสวัสดิการ
สงเคราะห์แสดงความยินดี กรณีบุคลากรได้บุตร เป็นจ านวน ๑,๐๐๐ บาท  
 

กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๑.๔ ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารน้ าดื่ม มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์บริหารน้ าดื่มมหาวิทยาลัยพะเยา                    
โดยให้เปลี่ยนช่ือ ศูนย์บริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น หน่วยบริหารน้ าดื่ม 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

กองกลางด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 

 

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล                 
และการเทียบโอนค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี  (กรณี นิสิตที่ เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา                  
หรือโครงการรับนิสิตโอนย้าย) 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนิสิต ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล
และการเทียบโอนค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี (กรณี นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือโครงการรับนิสิตโอนย้าย) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น 

   กองกิจการนิสิต จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล  
และการเทียบโอนค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี (กรณี นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือโครงการรับนิสิตโอนย้าย) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  กองกิจการนิสิตขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ 
และโรงพยาบาลพะเยา ทั้งนี้ ยังไม่มีประกาศรองรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว นั้น 

   กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. เห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เบิกแทนกัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๒.๑ ชื่อเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
 จาก การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็น หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กับสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๒ หน้าที่  ๒ ข้อที่  ๔.๓ ให้หารือร่วมกับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่  เพ่ือปรับแก้ไข               
ให้เหมาะสมต่อไป 

๒.๓ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๖ จาก ค าว่า “เหลือมปี” เป็น ค าว่า “เหลื่อมปี” 

                     ๓. มอบกองคลัง... 
 

 



-๑๖- 
 

๓. มอบกองคลังน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการ

บริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
รับผิดชอบในภารกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร                     
จัดการด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                        
และมีประสิทธิภาพ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการ และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    
รับผิดชอบในภารกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร                     
จัดการด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา      
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้ 
 
 
 

                    ๒.๑ หน้าที่ ๑ ข้อที ่๓... 
 

 



-๑๗- 
 

๒.๑  หน้าที ่๑ ข้อที ่๓ 
จาก กิจกรรมทางวิชาการ หมายความว่า กิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรม               

ด้านการวิจัย กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ                 
และวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดส าหรับบุคลากรและนิสิต 

เป็น กิจกรรมทางวิชาการ หมายความว่า กิจกรรมบริการวิชาการทางการเรียน             
การสอนและการวิจัย กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรม 
ที่จัดส าหรับบุคลากรและนิสิต 

 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการ                  
บริการวิชาการ ให้ครอบคลุมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                
จึงเสนอให้มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้สอดคล้อง และเพ่ือป้องกันการปฏิบัติงานที่สับสนของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน นั้น  
              

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขอความเห็นข้อกฎหมาย กรณีการจัดท าวารสารรัฐศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ขอหารือความเห็นข้อกฎหมาย กรณีการจัดท าวารสารรัฐศาสตร์           
กับกองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ กรณีที่นิสิต นักศึกษาผู้เขียน และอาจารย์ผู้เป็นบรรณาธิการขั้นต้น เป็นผู้รับรอง 
เป็นผู้รับผิดชอบ  หากมีข้อพิพาทหรือกรณีฟ้องร้องอันเกิดจากเนื้อหาในการเขียนบทความของนิสิต นักศึกษา           
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ส่งมาจัดพิมพ์ เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยารับรอง ถ้าผลงานที่ได้ส่งมานั้น            
ได้กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานผู้อ่ืน มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะศิลปศาสตร์ จะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่
อย่างไร เนื่องจากวารสารดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะศิลปศาสตร์ นั้น 
   

 กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้พิจารณาข้อหารือความเห็นข้อกฎหมาย กรณี การจัดท าวารสารรัฐศาสตร์ ดังนี้  
๑. ลิขสิทธิ์ในวารสารรัฐศาสตร์ เป็นของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะผู้เผยแพร่ ตามข้อ ๗ 

ซึ่งได้ก าหนดเงื่อนไขว่า “ลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นของสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ซึ่งสามารถน าเนื้อหานั้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของวารสาร”  ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๒. กรณีเกิดข้อพิพาทหรือกรณีฟ้องร้องอันเกิดจากเนื้อหาในการเขียนบทความของนิสิต นักศึกษา นั้น 
หากเนื้อหาบทความมีลักษณะก่อให้เกิดมูลละเมิด ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ต่อบุคคลอ่ืน  
 

                      มหาวิทยาลัยพะเยา... 



-๑๘- 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะศิลปศาสตร์ อาจต้องรับผิดในฐานะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็นผู้
เผยแพร่วารสารรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาในส่วนของข้อเท็จจริงนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง ขออนุมัติเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์

มหาวิทยาลัยพะเยา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ ระบุว่าตนขาดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ในข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๕ แต่เนื่องจาก                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ อ้างว่าตนเองได้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดียในหลักสูตร MA. Linguistics   
เป็นระยะเวลา ๑๓ ปีแล้ว จึงขออนุมัติเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

   คณะศิลปศาสตร์  จึงขออนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัตใิห้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาของ มจธ. เข้าศึกษาโดยขออนุญาตส่งเอกสาร

หลักฐานที่แสดงการส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่        
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้อยู่ในช่วงวันที่              
๑๕ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ซึ่งจะสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสากล (ไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มอาเซียน) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันใดที่มีหลักสูตรนานาชาติจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ส่วนหลักสูตรอ่ืนๆ ควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
การเรียนการสอนให้ได้หมดในปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้แล้วแต่ความพร้อมของมหาวิทยาลัย นั้น 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้ตรงกับสากล
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นปีแรก โดยมีระยะเวลาของปีการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ซึ่งนักศึกษาของ มจธ. จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และภาคการศึกษาพิเศษ 
ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ แต่โดยที่ มจธ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดภาคการศึกษา 
ท าให้วันสิ้นสุดภาคการศึกษาล่าช้ากว่าสถาบันอ่ืน  ๆจึงเกิดผลกระทบกับนักศึกษาของ มจธ. ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 

                       ในระดับที่สูงขึ้น... 



-๑๙- 
 

ในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาของ มจธ. ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น       
ในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา  มจธ. จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยา  
รับนักศึกษาของ มจธ. เข้าศึกษาโดยขออนุญาตส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงการส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าที่ก าหนด  
รายละเอียดปรากฏตามประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ เรื่อง การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาตามเอกสารหลักฐานการส าเร็จการศึกษาเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับกอง 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าและการพัฒนา   
การด าเนินงานของกอง/ศูนย์ และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ นั้น 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอหารือรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต ์ สกลไชย  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
๔. นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท ์ กรรมการ 
๕. ดร.สันธิวัฒน์   พิทักษ์พล กรรมการ 
๖. นางสาวรัตนา   จุมปา  เลขานุการ 
๗. นางสาวสุทธินี  ศักดิ์สูง  ผู้ช่วยกรรมการ 
๘. นางสาววิจิตรา  แก้วปุก  ผู้ช่วยกรรมการ 
๙. นางสาวศิรินทิพย์  นวลสนิท ผู้ช่วยกรรมการ    

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตริายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับกอง ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต ์ สกลไชย  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
๔. นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท ์ กรรมการ 
๕. ดร.สันธิวัฒน์   พิทักษ์พล กรรมการ 
๖. นางสาวรัตนา   จุมปา  เลขานุการ 
๗. นางสาวสุทธินี  ศักดิ์สูง  ผู้ช่วยกรรมการ 
๘. นางสาววิจิตรา  แก้วปุก  ผู้ช่วยกรรมการ 
๙. นางสาวศิรินทิพย์  นวลสนิท ผู้ช่วยกรรมการ 

 
 

              ระเบียบวาระที ่๖.๑.๖... 



-๒๐- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนการออกข้อสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้คณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 
ณ สถาบันภาษาต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษคณาจารย์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยโครงการดังกล่าวได้ก าหนดการจัดทดสอบข้อเขียนวัดความรู้ภาษาอังกฤษ        
ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เนื่องจากยังไม่มีประกาศอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติค่าตอบแทนการออกข้อสอบ เพ่ือใช้ในการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา       
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบไว้เป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)     
มาเป็นอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบโครงการดังกล่าว โดยอนุโลม ทั้ งนี้ ขอเบิกค่าใช้จ่ายจากหมวดอุดหนุน
โครงการวิเทศสัมพันธ์ งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการออกข้อสอบ เพ่ือใช้ในการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศ                   
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุโลม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย            

: น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อ            
ในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งมีหน่วยงานมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ จึงได้จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในระหว่างวันที่ 
๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ  
และเพ่ือให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพ  
ของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย น าไปสู่การผันสู่วิถีชีวิตใหม่ในฐานไทย เพื่อก้าวสู่โลก
กว้างอย่างมั่นใจ จนสามารถน าสิ่งดีงามสู่ตาโลก รวมทั้งเป็นวาระที่จะเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติด้วย         
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น 

          โครงการ... 



-๒๑- 
 

   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน      
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  และรวบรวมข้อมูล        
ผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าว จัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๑.๑ รายงานสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ/วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่                      

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๑.๒ รายงานข้อมูลค่าไฟฟ้าและน้ าประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๖.๒.๑.๓ คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ รายงานการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมอบคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ เร่งด าเนินการจัดท าหลักสูตรเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ได้ตอบรับมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) โดยมีเลขที่สมาชิก คือ IM ๐๒๒ ตามใบเสร็จรับเงิน                  
การช าระค่าบ ารุงรายปีสมาคมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๖.๒.๒.๑ การใช้ระบบฐานข้อมูล UPQA Plus System เพ่ือใช้สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยตั้งเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
จะใช้ระบบฐานข้อมูล UPQA Plus System ในการจัดท า e – SAR และ e – CAR รองรับการประเมิน
ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๓ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๓.๑ การเข้าร่วมการประชุมการชี้แจงแนวทางการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(อสวท.) เมื่อวันศุกร์ที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๖๐๓ อาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
                      ประธานกล่าวขอบคณุ... 



-๒๒- 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
............................................................. ............................................................ 
        (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)          (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
            ผู้ช่วยเลขานุการ     ผู้ช่วยเลขานุการ               
       ผู้จดรายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         
 
 
         ...................................................... ......   
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
           กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                                  


