มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันเสาร์ ที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ 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. รศ.ดร.เทพ
พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๖. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. นายอนุชาติ
คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๙. ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๐. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๑. นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๒. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๓. นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๔. นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๕. นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๒. ผูว้ ่าราชการจังหวัดพะเยา
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกฤษณา
๒. นางสาวเนตรชนก
๔. นายอาทิตย์
๕. นายอัครพล

แปงณีวงค์
สุขยิ่ง
การดื่ม
ดวงพัตรา

ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
พะเยา
หัวหน้างานประชุมและประสานงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้ขอให้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรชัย นุชสุ วรรณ ได้รายงานสรุปผล
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหา
รายได้เ ป็น ทุนการศึ ก ษาของนิ สิตมหาวิ ท ยาลัย พะเยา และสมทบกองทุน มูลนิ ธิ
สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ได้
จานวนเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๒,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หักค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน เป็นจานวนเงิน ๓๕๑,๔๒๗ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นาเงินบริจาคสมทบเป็นทุนการศึกษาของนิสิต
จานวน ๖๙๕,๐๕๘.๑๒ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) จึงนาไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานด้วย สรุปยอดเงินคงเหลือ ๔,๕๐๐,๕๗๓ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ ชี้แจงที่
ประชุมทราบสรุปได้ ดังนี้
๑. ตามที่ค ณะกรรมการส่งเสริมกิ จการมหาวิท ยาลั ย พะเยา ร่วมกั บ ผู้บ ริหาร บุคลากร
คณะกรรมการนิสิต ศิษ ย์เ ก่ าและนิสิตปัจจุบัน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา เทศบาลตาบลแม่ก าและก านัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลแม่กา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาให้กับนิสติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมี

๓

ยอดรายได้ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นจานวนทั้งสิ้น ๒๗๑,๑๙๑.๒๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
๒. ได้ ท าการประชาสั ม พั น ธ์ ง านพะเยาวิ จั ย ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้
จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ก ารบริ ก ารด้ า นการวิ จั ย
ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ลงสู่ ชุมชนอย่างเป็ นรูป ธรรม การนาเสนอประเด็นต่างๆ สู่สาธารณะและการ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน ผ่านสื่อทางโทรทัศน์จากสถานีไทยพีบีเอส
๓. มหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งเพลงถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในวโรกาส
สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระเจริ ญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวั น ที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั บ ร้ อ งถวายในวั น ที่ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น แทนพระองค์ ไ ป
พระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นได้นาเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รับฟังด้วย
๔. มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดเตรียมผ้าทอ โดยทอเป็นลายน้าไหลของชาวไทลื้อ เป็นรูปพระ
พักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นามาใส่กรอบเพื่อ ถวายเป็นของขวัญ ในวันที่
เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดาเนินการ
เรียบร้อยและที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๔ แห่ง
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่ อ งกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ทราบการ
พิจารณาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและระบบการควบคุมภายใน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้การ
รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
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 ๓ 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 ๑ ราย
๓. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๒ คณะ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้ ผูร้ ักษาการแทนคณบดี จานวน ๒ คณะ ดังต่อไปนี้
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. รองศาสตราจารย์ ทัน ตแพทย์ หญิ งอั ญ ชลี ดุ ษ ฎี พรรณ์ เป็ นผู้ รัก ษาการแทนคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของรองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดาเนินการ

๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็ น ชอบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของหั ว หน้ า ส่ ว นงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยารั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการการติ ด ตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัย พะเยา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ไปพิจารณาดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
ผู้อานวยการกองมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็ น ชอบรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของผู้ อ านวยการกอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒. มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยารั บ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของผู้ อ านวยการกอง ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๗
ไปพิจารณาการดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเ ห็นชอบรายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติใช้ตราประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และสัญลักษณ์
ประจาคณะ (สัญลักษณ์ท่ี ๒)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตราประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสัญลักษณ์
ประจาคณะ (สัญลักษณ์ที่ ๒) ตามที่เสนอ

๗

ระเบี ย บวาระที่ ๔.๘
๒๕๕๘-๒๕๖๑

เรื่ อ งขออนุ มั ติบ รรจุ หลั ก สู ต รไว้ใ นแผนพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย ปี ก ารศึก ษา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตกิ ารบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะยา ปีการศึกษา
๒๕๕๘-๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็ น ชอบโดยขอให้ ป รั บ แก้ ข้ อ ๕ วรรคสอง จาก การจั ด ตั้ ง นั้ น ให้ ท าเป็ น ประกาศ
มหาวิทยาลัยและสามารถมีชื่อหน่วยงานเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม แก้ไขเป็น
การจัดตั้งหน่วยงาน/แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้น ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและ
สามารถมีชื่อหน่วยงานเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ ข้อ ๑๑(๑) จาก ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
“บัญชี(ระบุชื่อหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ)” โดยมีผู้กระทาการอย่างน้อยสามคน
และผู้มีอานาจเบิก จ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้ก ระทาการ รวมทั้งท าหนังสือขอ
อนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัยพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบัญชี แก้ไขเป็น ให้เปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ “บัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา(ระบุชื่อหน่วยฝึกปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ)” โดยมีผู้กระทาการอย่างน้อยสามคน และผู้มอี านาจเบิกจ่ายอย่างน้อยสอง
ในสามของผู้กระทาการ รวมทั้งทาหนังสือขออนุญาตเปิดบัญชีต่อมหาวิทยาลัยพร้อม
ระบุวัตถุประสงค์ของบัญชีเห็นชอบ
๒. ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๒ วรรคแรก จาก หน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพปฏิบัติ มีหน้าที่ในการ
จัดทาบัญชีอย่างน้อย ดังนี้ แก้ไขเป็น หน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ มีหน้าที่ในการ
จัดทาบัญชีอย่างน้อย ดังนี้
๓. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตร
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณา มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบข้อบังคั บมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้นาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
๒. ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้มี การแก้ไขระเบียบหรือประกาศ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา
ด าเนิ น การแก้ ไ ขและปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหรื อ ประกาศกระทรวงการคลั ง ที่ แ ก้ ไ ขได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๕ คณะ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็ นช อ บ ใ ห้ แ ต่ งตั้ ง ศ าส ต รา จ า ร ย์ ดร . นิ สั นต์ สั ต ย าศั ย เ ป็ น คณ บ ดี ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวปราณี เที ย มใจ เป็ น คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓. เห็นชอบให้แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ เป็นคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๔. เห็นชอบให้แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๕. เห็นชอบให้แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ เป็นคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
๖. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขอรายงานผลการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาผู้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ
๒. มอบให้ ค ณะกรรมการสรรหาผู้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิท ยาลัยพะเยา ชุดเดิม ดาเนินการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
๓. ให้แก้ไขคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๗๐๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
จาก นายพิเ ชษฐ ถู ก จิตร ประธานสภาพนัก งานมหาวิท ยาลัย พะเยา เป็นกรรมการ
เปลี่ยนเป็น ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตัง้ ใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แทน ต่อไป
๔. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบี ย บวาระที่ ๕.๓ เรื่ อ งร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประเทศไทย กั บ
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิท ยาลัย พะเยา
ประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดการเรียน
การสอน ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องรายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมขอให้นาระเบียบวาระนีร้ ายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

๑๐

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุม L ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
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)
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการฯ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

