มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุม L๙๐๓ ชั้น ๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
---------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ดร.พรชัย
นุชสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ดร.สมนึก
พิมลเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๖. ศ.(เกียรติคุณ) นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. นายอนุชาติ
คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๙. นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๐. นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๓. นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๔. นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. นายพิเชษฐ
ถูกจิตร
ประธานสภาพนักงาน
๑๗. ผศ.ดร.สมบูรณ์
เซี่ยงฉิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
ดารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙. ดร.สาราญ
ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐. รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์ ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑. ผศ.ดร.วิบูลย์
วัฒนาธร
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๒. รศ.ดร.ชาลี
ทองเรือง
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๒. รศ.ดร.เทพ
พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๓. ผูว้ ่าราชการจังหวัดพะเยา
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกฤษณา
๒. นางสาวเนตรชนก
๓. นายอาทิตย์
๔. นายอัครพล

แปงณีวงค์
สุขยิ่ง
การดื่ม
ดวงพัตรา

ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
พะเยา
หัวหน้างานประชุมและประสานงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านนายกสภามหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ ขอให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ได้
รายงานความก้าวหน้า และแจ้งเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้
๑. อุป นายกสภามหาวิท ยาลัย พะเยา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ได้รายงานความก้าวหน้า การ
แข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้
เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัน
จันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก
กรรมการสภาหลายท่าน และเชิญร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมชมการแสดงของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วม
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

๓

๓. ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบและเผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ รวมถึ ง
การศึ ก ษาดู ง าน และการวิ จั ย ของอาจารย์ แ ละนิ สิ ต ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ส นั บ สนุ น งบประมาณจาก
ดร.ประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จ ากั ด (มหาชน) ได้ แ ก่
โครงการกิ จกรรมพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักด้วยระบบไฮโดรโพนิก ส์ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
โครงการกิจกรรม การเลีย้ งโคนม จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้เสนอในที่ประชุมว่า เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยควรแต่งเพลงถวายพระพรคล้ายวันพระราชสมภพ โดยให้ผู้สาเร็จการศึกษาขับร้องใน
หอประชุมพญางาเมือง หลังจากเสร็จพิธีถวายปริญญาบัตร
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดาเนินการ
เรียบร้อยและที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งที่
ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องปฏิทนิ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๒ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้การรับ รองคุณวุฒิของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน ๑๒ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องสภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน ๒ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนาและฝึกอบรม ระหว่าง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเ อส มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี มหาวิทยาลั ย
ราชภัฎกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยควรรับไปพิจารณาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ
การศึกษาทางไกลกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ มหาวิทยาลั ย
พะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการ
บริการ ระหว่าง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่องบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง และ
เครือข่ายระบบไร้สาย มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณารายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการทาบันทึกความร่วมมือครั้งต่อ ๆ ไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๒ เรื่องรายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๓ เรื่องรายงานขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรและแผนการดาเนินการนาเสนอ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วมีมติให้
การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเสนอ จานวน ๘ ราย
๒. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการให้ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลงานทาง
วิ ช าการเพื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ตามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการเสนอ จานวน ๔ ราย
๓. มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ในประเด็นการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตัง้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๗ คน ตามที่เสนอดังนี้
๑) นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
รองอธิการบดี
๒) ดร.สาราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา
๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๖) นายวุฒิชัย ไชยรินคา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๗) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศริ ิ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ รองอธิการบดีทุกคนออกจากห้องประชุม

๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑) ดร.สมนึก พิมลเสถียร
ประธานกรรมการ
๒) ดร.สาราญ ทองแพง
รองประธานกรรมการ
๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ
๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
กรรมการ
๕) อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
กรรมการ
๖) ดร.พรเทพ โรจนวสุ
กรรมการ
๗) ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
กรรมการ
๘) อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์
กรรมการ
๙) นายพิษณุกร จิตจานง
กรรมการ
๑๐) นายธีรพงษ์ ไชยบาล
กรรมการ
๑๑) นายธิตนิ นท์ มณีธรรม
กรรมการ
๑๒) นายพลรบ สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางสาวรุ่งนภา ไชยวงศ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
๓. ให้เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ ๖ ดังนี้ “ ให้คณะกรรมการมีวาระการ
ด ารงตาแหน่ง ๒ ปี นั บ จากวั นที่ป ระกาศแต่ง ตั้งและให้จัดท าแผนพั ฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน”
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑) ดร.พรชัย
นุชสุวรรณ
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๘

๒) ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
เลขานุการ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและประกันคุณภาพ
๕) นายชานาญ แสงแก้ว
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๖) นางกฤษณา แปงณีวงค์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย
พะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิท ยาลัยพะเยา
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
กรรมการ
๓) ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์
กรรมการ
๔) ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คาดี
กรรมการ
๕) ศาสตราจารย์ ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย
กรรมการ
๖) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน บุญยะประภัศร
กรรมการ
๗) ศาสตราจารย์ ดร.สาเนาว์ ขจรศิลป์
กรรมการ
๘) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
กรรมการ
๙) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการ
๑๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
เลขานุการ
๑๒) นายสิทธิธี จีนเอียด
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๙

ระเบี ย บวาระที่ ๔.๖ เรื่ อ งขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จาก คณะท างานพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิท ยาลัย
พะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑) ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ประธานกรรมการ
๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ
๓) ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการ
๔) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการ
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
กรรมการและ
เลขานุการ
๗) ผูอ้ านวยการกองบริการการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๓. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบระบบการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
รวมถึงคณะ/วิทยาลัย ที่มีรายได้ และให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ
ต่อไป

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
๒. มอบให้อธิการบดีนาความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากประชาคมของมหาวิทยาลัยไปสู่
การพิจารณาปฏิบัติ โดยเสนอเป็นแผนปรับปรุงการบริหารงานตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา รวมทั้ งประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับประชาคมเกี่ยวกับการนา
ความเห็นและข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ
หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ออกจากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ............
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านก่อนแล้วให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ ไป

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโทระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิ ารปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สาหรับนิสติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕) ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติปรับการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศ วกรรมโยธา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส าหรับ นิ สิต ที่เ ข้ าศึ ก ษาในปี ก ารศึก ษา ๒๕๕๖
เป็นต้นไป)
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติก ารปรับ แผนการศึก ษา หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖
เป็นต้นไป) ตามที่เสนอ

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
รายชื่อเดิม
๑
นายสมชาย ศรีสมพงษ์*

รายชื่อใหม่
นายสมชาย ศรีสมพงษ์*

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร
ลาออก
นายอัมเรศ เทพมา
ลาศึกษาต่อ

๒
๓
๔

นางสาวภัคธิมา วรศิริ*
นางสาวสาวิตรี นุกูล*
นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร

นางสาวภัคธิมา วรศิริ*
นางสาวสาวิตรี นุกูล*
นายวรินทร์ รวมสาราญ

๕

นายอัมเรศ เทพมา*

นายสี เมฆบุญส่งลาภ*

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๓
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
รายชื่อเดิม
๑
นางสาวปราณี อยูศ่ ริ ิ*

รายชื่อใหม่
นางสาวปราณี อยูศ่ ริ ิ*

๒

นางสาวพัทธวรรณ ละโป้*

นางสาวพัทธวรรณ ละโป้*

๓

นางสาวปรัชญา วังตระกูล*

นางสาวปรัชญา วังตระกูล*

๔

นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร

นายกรวีวุฒิ ระงับเหตุ

๕

นายณัฐภูมิ จันทราช

นางสาวพัชรินทร์ ตัง้ ชัยสุริยา*

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวธีรเนตร เทียนถาวร
ลาออก
นายณัฐภูมิ จันทราช ย้ายเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษา

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๖ เรื่ อ งขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติก ารเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อาจารย์ประจาหลัก สูตร หลัก สูตร
ศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
รายชื่อเดิม
๑
นายเฉลิมชนม์ จิตจินดา*

รายชื่อใหม่
นายเฉลิมชนม์ จิตจินดา*

หมายเหตุ
คงเดิม
คงเดิม
นายธงไชย วงศ์วชิ ัยง ลา
ศึกษาต่อ
นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช
ลาศึกษาต่อ
นายศุภกิจ ไชยโรจน์
ลาออก

๒
๓

นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์*
นายธงไชย วงศ์วชิ ัย

นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์*
นายทวี เสรีวาศ

๔

นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช

นางสาววีรดา บัวบังใบ

๕

นายศุภกิจ ไชยโรจน์

นายธเนศ ไข่แก้ว

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
รายชื่อเดิม
๑
ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต*
๒
๓
๔
๕

ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู*
นายนพดล ยศบุญเรือง
นายมานะ ดงอนนท์
นางสาวนิโลบล คายันต์

รายชื่อใหม่
ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต*

หมายเหตุ
คงเดิม

ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู*
นายนพดล ยศบุญเรือง
นายมานะ ดงอนนท์
นางสาวรัตนา ฤทธิ์แสง

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
นางสาวนิโลบล คายันต์
ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตัง้ ผู้รักษาการแทนคณบดี จานวน ๙ คณะ ดังต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
๒) รองศาสตาจารย์ปรียานันท์
แสนโภชน์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี
สุทธจิตต์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔) รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุง่ โรจน์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๑๕

๖) นางสาวปราณี เทียมใจ
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๗) รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๘) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๙) ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบและให้มหาวิทยาลัยไปดาเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีและผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป
ประธานนั ด ป ระชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป ในวั น เสาร์ ที่ ๒๑ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้ อ งประชุ ม L ๙๐๓ ชั้ น ๙ อาคารเวฟเพลส ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

กฤษณา แปงณีวงค์.
(นางกฤษณา แปงณีวงค์)
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

สาราญ ทองแพง
(ดร.สาราญ ทองแพง)
กรรมการและเลขานุการฯ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

