
 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา 
ครัง้ที ่๕๔ (๕/๒๕๕๖) 

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

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

  

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     กรรมการ  

(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     กรรมการ  

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

(รองศาสตราจารย์ รัตนา  อัตตปัญโญ) 
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (ดร.พรเทพ  โรจนวสุ) แทน 
๗. คณบดีคณะนิติศาสตร์                 กรรมการ 
  (นายไพรัช  ธีระชัยมหิทธิ์) 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 (นางสาวปราณี  เทียมใจ)  
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
 (ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน 
๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 

(ดร.วิทน์มนภัทร  พุทธวโรตม์ผล) แทน 
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์                       กรรมการ 
 (ดร.เนติ  เงินแพทย์) แทน 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
  (นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์) 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม) 
๑๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 
 

         ๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์... 
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๑๗. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์                 กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย์ มาลินี  ธนารุณ) 
๑๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์) 
๑๙. คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 
   (ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) แทน 
๒๐. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร) 
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 
๒๒. ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
       (นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  
๒๓. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ)์  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี  ทองเรือง)  
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร)  
๓. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ      กรรมการ 

(ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล) 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง  จ าเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๒. นางอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. นายสิทธิธี  จีนเอียด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวอ านวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๕. นางสาวสุคนธ์  ยากี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นายช านาญ  แสงแก้ว    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. นายปิยะภัทร  ไวทยกุล (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๘. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
๙. นายเพ็ชร  พงษ์เฉย (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๒. นายพลรบ  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๓. นางสาวปริตา  เจริญสิน (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ 
๑๔. นางกฤษณา  แปงณีวงค ์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

                  ๑๕. นางณิชาภา... 



-๓- 
 

๑๕. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ 
๑๖. นางสาวรัตนา  ขัตธิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นายอนุชา  เสริมสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๑๘. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้ 
๑. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๔ ท่าน คือ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  บุณยรักษ์) คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง (รองศาสตราจารย์             
ดร.สมบัติ  นพรัก) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 

๒. ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ คาดว่าประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

๓. แจ้งก าหนดการจัดประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖    
ในวันศุกร์ที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๕. มอบกองบริการการศึกษาสรุปข้อมูลการ Drop out ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                  
ครั้งที่ ๕๓ (๔/๒๕๕๖) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีได้ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๓ (๔/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๓ (๔/๒๕๕๖)      
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

                         ระเบียบวาระที่ ๒... 

  ระเบียบวาระที่ ๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงโครงการบริหารจัดระบบน้ าและน้ าเสีย ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงโครงการ    
บริหารจัดระบบน้ าและน้ าเสีย ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม นั้น 
    

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงโครงการบริหารจัดระบบน้ าและน้ าเสีย                 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงโครงการบริหารจัดระบบน้ าและน้ าเสีย ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ                         
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
 
มติ กองการเจ้าหน้าที่ขอถอนวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒  เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองคุณภาพ

ผลงานวิชาการ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพ่ือเป็น
หลักประกันงานวิจัยให้มีมาตรฐานตามผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นผลดี                    
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ นั้น    

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติเพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ ค าสั่งที่ ๑๑๒๐/๒๕๕๕ ในประเด็นดังนี้ 

๑. เพ่ิมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 
๒. ยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
อนุมัติเพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ ในประเด็นดังนี้ 

๑. เพ่ิมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 
๒. ยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ 

 
 

       มติ  ทีป่ระชุม... 
 

 



-๕- 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ค าสั่งที่ ๑๑๒๐/๒๕๕๕   
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ และยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับรองคุณภาพ
ผลงานวิชาการ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง          
โดยให้ผู้บริหารระดับกองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report, SAR) และรายงานการประเมิน
ตรวจสอบ (Check – Assessment Report, CAR) จากคณะกรรมการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีพุทธศักราช ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สุมนต์  สกลไชย ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง       
ในวันดังกล่าวได้ 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผล       
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก วันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ ส านักงาน
อธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕                    
จาก วันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงก าหนดการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่               
ของผู้บริหาร ระดับกอง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก วันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็น วันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ประเด็นส าคัญจากการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปเรื่อง 
  ตามทีก่องบริการการศึกษา ได้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สู่การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น    
 
 

          กองบริการการศึกษา... 
 

 



-๖- 
 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นส าคัญจากการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา      
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สู่การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณา          
ถึงแนวทางการประเมินต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณา               
ประเด็นส าคัญจากการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาถึงแนวทางการประเมิน ต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบกองบริการการศึกษาน าประเด็นส าคัญจากการด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
สู่การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  รายงานผลการประเมินโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต” ครั้งที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินโครงการ                   
“นิทรรศการโครงงานนิสิต” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการแสดงผลงานของนิสิตในระดับปริญญาตรี และส่งเสริม
สนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีศักยภาพในการท าวิจัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง  รายงานผลการประกวดโครงการ “นิทรรศการโครงงานนิสิต” ครั้งที่ ๒ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประกวดโครงการ “นิทรรศการ
โครงงานนิสิต” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการแสดงผลงานของนิสิตในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับ                   
ปริญญาตรีมีศักยภาพในการท าวิจัย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง  รายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ภาคการศึกษาต้น และ                
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการส่งข้อมูลประมวลรายวิชา/รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)    
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ของคณะ/วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง รายงานการส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผล                  
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานการส่งข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)         
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ               
คณะ/วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้  ดร.สันธิวัฒน์   พิทักษ์พล เข้าร่วมการประชุม                  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารรับรอง ส านักพระราชวัง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นั้น 
 

  ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล จึงขอรายงานสรุปการประชุมโครงการดังกล่าว ดังนี้  
๑. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ 

จ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๗ โครงการ เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔๔ โครงการ 
๒. การด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
๓. รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมสักนานาชาติ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์@เซ็นทรัลเวิล์ด 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๔. การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงาม             

สู่ตาโลก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 
 

 



-๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย/ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริการการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย/      
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๔ คณะ/วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ก าหนดการโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งก าหนดการโครงการกลยุทธ์และเคล็ดไม่ลับ
การบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล      
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.                       
ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย เป็นวิทยากรบรรยาย
ในโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง เชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครัง้ที ่๖ 
สรุปเรื่อง 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๖ 
“ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี หากสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงาน ส่งไปยัง อพ.สธ. 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีค่าลงทะเบียนเป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๙... 
 

 



-๙- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ค้างด าเนินการ 
 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๕.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากร     
สายวิชาการ 

มต ิ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรือ่ง 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

ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

อยู่ระหว่างรอการแจ้งความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
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 าเนินการของวิทยาลัยพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในการประสานงานเพื่อลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ภายใต้ความ
ร่วมมือพะเยาเมืองสีเขียว (MOU for Phayao Green City) 
 

           ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕... 
 

 



-๑๐- 
 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
 ๔.๘ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ยพะ เย า  กั บ 
Sungkyul University College of Social 
Sciences, Republic of Korea  
 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

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

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ในการน า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ    
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Sungkyul 
University College of Social Sciences, Republic of 
Korea เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

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

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
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 

กองการเจ้าหน้าที่ ปรับแกไ้ข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา  
เรื่อง ก าหนดวิธีการประเมินแบบฟอร์มการประเมิน และ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้วและ  
อยู่ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม  
 

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 

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

๒.๓ ปรับแก้ไข ค าวา่ ส านักงานเลขานุการคณะ เป็น ส านักงานคณะ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
จั ดท า เอกสารข้อมู ล ช่ือหน่ วยงานและป้ ายอักษร
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มเพื่อมอบ
ให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

         ๓. มอบกองบริการการศึกษา... 
 

 



-๑๑- 
 

๓.    มอบกองบริการการศึกษา จัดท าเอกสารข้อมูลช่ือหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นรูปเล่มมอบให้กับคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เพื่อจัดท าป้าย                   
ตามเอกสาร และน าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยพะเยา              
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
 

วาระที ่                 เรื่อง มต ิ                  ผลการปฏบิตัติามมต ิ
๔.๓ ขออนุมัติด าเนินโครงการวิจัยงบประมาณ

รายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

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

วิจัยเงินอุดหนุน (อุดหนุนโครงการวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 ๖.๑.๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน           

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบกองคลัง ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณเบิกแทนกัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้
๒.๑ ช่ือเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

จาก การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็น หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กับสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต       
             พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ๒.๒ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๔.๓ ให้หารือร่วมกับงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับแก้ไข                 
            ให้เหมาะสมต่อไป 
      ๒.๓ หน้าท่ี ๒ ข้อที่ ๖ จาก ค าว่า “เหลือมป”ี เป็น ค าว่า “เหลื่อมป”ี 
๓. มอบกองคลังน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองคลัง ในการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ต่อไป  

   ๖.๑.๑.๔ (รา่ง) ประกาศ... 



-๑๒- 
 

 ๖.๑.๑.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ 

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

หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
ดังนี ้

๒.๑  หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๓ 
  จาก กิจกรรมทางวิชาการ หมายความว่า กิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรม               

ด้านการวิจัย กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ                 
และวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดส าหรับบุคลากรและนิสิต 

  เป็น กิจกรรมทางวิชาการ หมายความว่า กิจกรรมบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่จัดส าหรับบุคลากร 

         และนิสิต 
 
 

กองบรหิารงานวิจยัและประกนัคณุภาพการศึกษา ปรับแกไ้ข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคณุวุฒิในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
และน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์ินของ 
มหาวิทยาลยัพะเยา เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๓ ขออนุ มั ติ เป็นผู้ มี สิ ทธิ์ สอบคัดเลื อก
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์มหาวิทยาลั ยพะเยา กรณี    
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สนิท  ยื นศั กดิ์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  ยืนศักดิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว  
 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการแจ้งมตทิี่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  ยืนศักดิ์ ทราบเรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๔ ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาของ มจธ. 
เข้ าศึ กษาโดยขออนุญาตส่ งเอกสาร
หลักฐานที่แสดงการส าเร็จการศึกษาล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการ เรื่อง การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาตามเอกสารหลักฐานการ
ส าเร็จการศึกษาเฉพาะราย 
 
 
 

กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการแจ้งเวียนคณะ/วิทยาลัย 
รับทราบมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 

                          ๖.๑.๕ ขออนุมัติ... 
 

 



-๑๓- 
 

๖.๑.๕ ขออนุมัติรายช่ือคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับกอง 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารระดับกอง ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีคณะกรรมการ ดังน้ี 
๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์            สกลไชย  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปรียานันท ์ แสนโภชน ์           กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
๔. นายเทอดศักดิ์             โกไศยกานนท ์ กรรมการ 
๕. ดร.สันธิวัฒน ์  พิทักษ์พล    กรรมการ 
๖. นางสาวรัตนา   จุมปา  เลขานุการ 
๗. นางสาวสุทธิน ี            ศักดิ์สูง  ผู้ช่วยกรรมการ 
๘. นางสาววิจิตรา             แก้วปุก  ผู้ช่วยกรรมการ 
๙. นางสาวศิรินทิพย ์            นวลสนิท            ผู้ช่วยกรรมการ 
 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้บริหารระดับกอง ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  
เสนออธิการบดีลงนาม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๖ ขออนุมัติค่าตอบแทนการออกข้อสอบ    
เพื่อใช้ในการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการออกข้อสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบ     
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา            
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจัดการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุโลม 

กองบริการการศึกษาด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  ณ เขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

มติ     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ มอบ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจัดท าเป็นรูปเล่ม  

อยู่ระหวา่งการด าเนินการของกองบริหารงานวิจยัและประกนั
คุณภาพการศึกษา ในการจดัเตรยีมโครงการประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก  
ณ เขื่อนศรีนครนิทร์ จังหวดักาญจนบุรี 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ

                     ระเบยีบวาระที่ ๖... 
 

 



-๑๔- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ   
(ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖                  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕             
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมไดพิ้จารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   
 
 
 

      ระเบียบวาระที ่๖.๑.๒.๒... 
 

 



-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖                  

เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงรายชื่ ออาจารย์                               
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมไดพิ้จารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยปฏิทินการศึกษา จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
๒. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก ภาคปกติ 
๓. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) 
๔. ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบกองบริการการศึกษาบรรจุในคู่มือนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

               ระเบียบวาระที ่๖.๒... 
 

 



-๑๖- 
 

ระเบียบวาระที ่๖.๒ เรื่อง แจง้เพื่อทราบ 
 

๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี ้
๖.๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลม             
ตามข้อ ๑๗ ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๒ รายงานจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และ              
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๓ กองบริการการศึกษา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษา              
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๔ ปฏิทินกิจกรรมของกองบริการการศึกษา เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม และประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๕ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจของสถาบันต้นสังกัดเกี่ยวกับ                
แนวปฏิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๖ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอให้มหาวิทยาลัยพะเยาส่งรายละเอียดการสมัครขอทุน 
คปก. ประเภทร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัย ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไปยัง สกว. 
ภายในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาให้ทุนดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๗ รายงานการด าเนินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูล ณ วันอังคารที ่             
๕ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๑.๘ ก าหนดการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับนิสิต
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

๖.๒.๒ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
๖.๒.๒.๑ ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) อนุมัติรับรายงานความก้าวหน้าของโครงการระยะ ๑๒ เดือน 

และอนุมัติการจ่ายเงินงวดที่ ๒ ให้โครงการตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๒ จังหวัดพะเยาขอแจ้งการปรับปรุงค าสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการโครงการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๓ ปฏิทินกิจกรรมของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๖.๒.๒.๔ การจัดท า (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร (Performance Agreement) 
ของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
             ประธานกล่าวขอบคุณ... 

 
 



-๑๗- 
 

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


