มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ 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
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายอนุชาติ
คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓.ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔.ดร.บุหรัน
พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
๑๕.ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
ดารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๖.ผศ.ดร.สมบูรณ์
เซี่ยงฉิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗.ดร.สาราญ
ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๘.รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙.ผศ.ดร.วิบูลย์
วัฒนาธร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐.รศ.ดร.ชาลี
ทองเรือง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๒. รศ.ดร.เทพ
พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๓. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๔. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. ผูว้ ่าราชการจังหวัดพะเยา
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอุษณีย์
๒. นายอานนท์ณัฏฐ์
๓. นางกฤษณา
๔. นางรัชดา
๕. นายอาทิตย์
๖. นายอัครพล

รัศมีวงษ์จันทร์
จีนเอียด
แปงณีวงค์
ภิญโญ
การดื่ม
ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยอธิการบดี
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสชมเพลงฟ้าชุ่มดินที่จัดถวายใน
วันดังกล่าว และได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับผูแ้ ต่งเนื้อร้องเพลงฟ้าชุ่มดิน แต่งโดย รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นได้แนะนา ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ประธานสภาพนักงานคนใหม่ซึ่งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาโดยตาแหน่ง

๓

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบีย บวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่ อ งส านั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาให้ก ารรั บ รองคุ ณวุฒิเ พื่ อ
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๒ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่ อ งส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาให้ ก ารรั บ รองคุ ณวุ ฒิ ข อง
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จานวน ๒ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่ อ งรายงานสถานะทางการเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นานิ สิ ต
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่ อ งก าหนดวั น เข้ า รั บ ต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
๑. ควรหาวิธีการสร้างรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รองรับจานวนนิสติ ที่มแี นวโน้มจะลดลง ดังนี้
๑.๑ ควรกาหนดค่า KPI เพื่อวัดความสามารถในการรับนิสิตให้ได้ตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และการหารายได้ของคณบดีแต่ละคณะด้วย
๑.๒ ควรหาวิธีลดการ Drop out ของนิสิตให้ลดน้อยลง
๑.๓ ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเน้น Active Learning และ Active Teaching
๑.๔ ควรจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้มากขึ้น
๑.๕ ควรหาทางทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังๆ ในต่างประเทศ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เร็วขึ้น
๒. ควรหาวิธีลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยดังนี้
๒.๑ พิจารณาปิดหลักสูตรที่มผี เู้ รียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือมีผู้เรียน
น้อยไม่คุ้มทุน
๒.๒ พิจารณาจ้างหรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเท่าที่จาเป็น
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๘ เรื่องรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและระบบการควบคุมภายใน
มติ ประชุมรับทราบ และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
๑. รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคารในส่วนของบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ (๐) เป็น
จานวนมาก ถ้ายุบรวมกันได้ก็ควรยุบรวมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
๒. การรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยควรนาเสนอเป็นรายไตรมาส และควร
รายงานเฉพาะประเด็ น ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ รายรั บ รายจ่ า ย งบด าเนิ น งาน การลงทุ น ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ จะต้ อ ง
คาดการณ์สถานะการเงินเมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทตามแผนการเบิกจ่ายเงินแล้วและรายงานเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วันหลังจากปิดไตรมาส
๓. การเสนอรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินและงบการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยพะเยาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๔. การนาเสนอสภามหาวิทยาลัยควรจัดทา Power Point สรุปประมาณ ๔-๕ สไลด์ เพื่อ
ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมทั้งหมด

๕

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่องขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดเตรียมชุดครุยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถเพื่อใช้ในการ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรฯ ในโอกาสอันควรต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่องร่างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้
การรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ประธานกรรมการ
๒) ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการ
๓) นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
กรรมการ
๕) นางปราณี
เทียมใจ
กรรมการ
๖) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
กรรมการ
๗) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วเิ ชียร
กรรมการ
๘) ดร.สาราญ
ทองแพง
กรรมการและเลขานุการ
๒. ให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติปรับบัญชีอตั ราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการปรับฐานบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามที่เสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
๒. เห็นชอบให้ปรับฐานบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่มคี ุณวุฒิต่ากว่า
ปริญญาตรี ซึ่งมีอัตราเงินเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม ในอัตราร้อยละ
๒๐ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๓. เห็ น ชอบให้ ป รั บ ฐานบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม ที่ บ รรจุ ด้ ว ย
คุ ณ วุ ฒิ ตั้ ง แต่ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ ที่ กาหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ปรับ
เงินเดือนเพิ่มขึน้ จากฐานเดิม ดังนี้
๑) ช่วงอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มร้อยละ ๘.๐
๒) ช่วงอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มร้อยละ ๗.๙-๗.๐
๓) ช่วงอัตราเงินเดือน ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาทขึน้ ไป ปรับเพิ่มร้อยละ ๖.๙-๔.๐
๔. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติจัดตั้งส่วนงาน ระเบียบการบริหารงาน และโครงการพัฒนาศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการจัดตัง้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศแล้วนาเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่ อ
ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป
๓. มอบให้ปรับแก้(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป
๔. เห็นชอบในหลักการของ(ร่าง)โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลสู่การ
บริการด้านวิชาการและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบให้คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุมก่อน
ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี จานวน ๑ รายการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังต่อไปนี้
๑. อนุมัตใิ ห้ตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีโครงการจัดหาครุภัณฑ์หอ้ งเรียน ห้องปฏิบัติการ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ระยะที่ ๒ จานวน ๖๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท
(หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
๑.๑ ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จานวน
๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. มอบกองแผนงานดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ เป็นผู้
รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตรและขออนุมัติเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ก ารยกเลิ ก การปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเ ทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศตามที่เสนอ
๒. อนุ มั ติ ก ารเปิ ด รั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ โดยน าหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มาปรับปรุง
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมู ล
สารสนเทศสมัยใหม่ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีคู่ขนาน ๒
ปริญญา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีคขู่ นาน ๒ ปริญญา ดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นิสติ ชั้นปีที่ ๒ ระหว่าง หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นิสติ ชั้นปีที่ ๔ ระหว่าง หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนนิสติ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ระหว่าง หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องร่างบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับ การ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี กับ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามที่เสนอ

๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนระหว่าง
Yunnan Academy of scientific and Technical Information (YASTI) และ School of Energy and
Environment University of Phayao
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทน
ระหว่าง Yunnan Academy of scientific and Technical Information (YASTI) และ School of Energy and
Environment University of Phayao ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติผลการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งยังไม่มีผู้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาตามที่เสนอ
๒. เห็นชอบให้ค ณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดี คณะวิท ยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชุดเดิมดาเนินการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
๓. มอบให้อธิการบดีพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๔ คณะ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ ปรี ย านั น ท์ แสนโภชน์ เป็ น คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. เห็น ชอบให้แ ต่งตั้ง ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรั ตน์ เชี่ย วสุวรรณ เป็น คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑๐

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ เป็นคณบดี คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๔. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๕. ให้ทุ ก คณะจั ด ท าแผนพัฒนาบุคลากรและนิสิ ตเพื่อยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
๖. ให้ทุกคณะพิจารณาเรื่องภาระการสอนของหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อ แก้ปัญหาการลาออก
ของหัวหน้าสาขาวิชา
๗. มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตหิ ลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตหิ ลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตหิ ลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ

๑๒

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุม L๙๐๓ 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)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

สุภกร พงศบางโพธิ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

