มติย่อการประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม L๘๐๗ ชั้น ๘ 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. นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.เทพ
พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายอนุชาติ
คงมาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕.ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๖.ดร.บุหรัน
พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
๑๗.ผศ.ดร.ณัฐพงศ์
ดารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๘.ผศ.ดร.สมบูรณ์
เซี่ยงฉิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๙.ดร.สาราญ
ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐.รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑.ผศ.ดร.วิบูลย์
วัฒนาธร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒

๒๒.รศ.ดร.ชาลี

ทองเรือง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกฤษณา
๒. นางรัชดา
๓. นายอาทิตย์
๔. นายอัครพล

แปงณีวงค์
ภิญโญ
การดื่ม
ดวงพัตรา

ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานมอบให้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้
ดังนี้
๑. จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประมาณ ๖,๓๗๐ คน ไม่รวม
นิสิตที่พ้ นสภาพปี ๑ แล้ว ขอเข้ าเรีย นใหม่ พบว่ าในปี นี้คาดว่านิสิ ตที่เ ข้ าชั้นปี ที่ ๑ มี
จานวนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้และมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสาขาแพทย์แผนจีน
เป็นที่นิยมของนักเรียนที่มาสมัครเป็นอย่างมาก
๒. การก่อสร้างอาคารเรียน ๓,๖๐๐ ที่นั่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังนัน้ อาคารสถานที่เรียนจะมีความพร้อมมากที่สุดในปี ๒๕๕๙
๓. มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข จากความร่วมมือของ
คณะแพทยศาสตร์ในด้านการผลิตบัณฑิตกับโรงพยาบาลนครพิงค์
๔. มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ แมนเนจเม้นท์ เอ็ดดูเคชั่น
เซ็นเตอร์ จากัด และได้เช่าอาคารเวฟเพลส ชั้น ๘ โดยตรงกับเจ้าของอาคาร ขณะนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ข้ า มาบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย การจั ด การภายใต้ ค ณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัย ซึ่งมี ดร.พรชัย นุชสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ แผนการดาเนินการ

๓

ในช่วงต่อไปจะมุ่งเน้นการจัดประชุมสัมมนาร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะทาการปรับ
โปรแกรมให้ทันสมัย อาจจะต้องเน้นเรื่องการเทียบโอนด้วย ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ทาบทาม
ดร.เสรี วงษ์มณฑา มาทาการ Review Program ไม่ให้ซ้าซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ส่วน
ทางด้านการเงินมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในระยะเริ่มแรกนี้จะสนับสนุนวิทยาลัยฯ
ร้อยละ ๕๐ ต่อไปเมื่อวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะลดการสนับสนุนลงตามลาดับ การ
ประมาณการในเบื้องต้น วิทยาลัยฯ จะต้องทารายได้ปีละ ๔๕-๕๐ ล้าน จึงจะสามารถ
เลี้ ย งตั ว เองได้ ขณะนี้ วิ ท ยาลั ย เปิ ด การเรี ย นการสอนจ านวน ๕ สาขาวิ ช า ได้ แ ก่
หลักสูตรปริญญาโท คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก คือ สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น ๙๒ คน
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างการรับสมัคร ซึ่งขณะนี้มีผู้มาสมัครแล้ว จานวน
๓๕ คน
๕. ขอเชิ ญ ชวนการบริ จ าคเงิ น เพื่ อ ติ ด ป้ า ยชื่ อ ห้ อ งพั ก ผู้ ป่ ว ยของศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดวงเงินไว้ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อห้อง
สามารถผ่อนจ่ายได้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะ
ออกใบเสร็ จ รั บ เงิน เป็ น “บริจ าคเป็ นทุ น การศึก ษา” เพื่ อให้ผู้ บ ริ จาคสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งความจานงได้ที่
สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๖. อธิการบดีพร้อมคณะได้เดินทางไปดู พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก (พระราชบิดา) และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
ที่โรงพยาบาลพระนางเจ้าสิรกิ ิตติ์ เพื่อจะดาเนินการหล่อพระบรมรูปมาประดิษฐานหน้า
ตึกศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยจะเชิญอาจารย์เสวต เทศธรรม ไปดูสถานที่จริงเพื่อคานวณขนาดของพระรูปให้
เหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้างต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. เรื่อง
การรับรองคุณวุฒขิ องผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสาเนาหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
เรื่อง การรับรองคุณวุฒเิ พื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๕ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๒ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสาเนาหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๑ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติให้
การรับรองโดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. อนุมัตใิ ห้ตงั้ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จานวน ๑๒
หน่ ว ยงาน รวมเป็ น เงิ น ๑๑,๓๖๙,๙๑๔ บาท (สิ บ เอ็ ด ล้ า นสามแสนหกหมื่ น
เก้ า พั น เก้ า ร้อยสิบสีบ่ าทถ้วน) จาแนกได้ดังนี้
๑.๑ คณะเภสัชศาสตร์
จานวนเงิน
๕๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จานวนเงิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์
จานวนเงิน
๘๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ คณะนิตศิ าสตร์
จานวนเงิน ๑,๖๕๐,๕๐๐ บาท
๑.๖ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวนเงิน
๖๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๗ คณะพยาบาลศาสตร์
จานวนเงิน
๓๐๘,๙๖๐ บาท
๑.๘ วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
จานวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๙ คณะสหเวชศาสตร์
จานวนเงิน
๒๐๐,๑๐๐ บาท
๑.๑๐ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวนเงิน
๓๗๐,๓๕๔ บาท
๑.๑๑ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
จานวนเงิน
๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑๒ คณะแพทยศาสตร์
จานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การขอตั้ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ จั ด ทาข้ อ มู ล งบประมาณในปี ท่ี
ผ่ า นมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย
๓. มอบให้กองแผนงานดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณผูกพันเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารประจากลุ่ม
อาคารคณะวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
มติ ทีป่ ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัตใิ ห้ตั้งงบประมาณผูกพันเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารประจากลุ่มอาคารคณะวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้
๑.๑ ขอใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘
จานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ขอตั้งงบประมาณผูกพันปี ๒๕๕๙ จานวน
๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. มอบให้กองแผนงานดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรและเปลีย่ นชื่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัตใิ ห้เลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จากเดิม ภาคการศึกษา ๑/
๒๕๕๙ เป็น ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘
๒. อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นชื่ อ หลั ก สู ตรของคณะวิ ท ยาศาสตร์ จากเดิ ม ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
พหุสาขาวิชา เป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการวิทยาศาสตร์
๓. มอบให้กองแผนงานดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เป็นระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัตใิ ห้ใช้ระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. อนุมัติให้ใช้ตัวบ่งชี้เลือกจานวน ๘ ตัวบ่งชี้ เช่น ระยะเวลาของการได้งานทา ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และบุค ลากร ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษ ย์เก่า จานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา Student mobility การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และ Green University
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๓. มอบให้กองบริหารงานวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงคู่มือการประกั น
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการปฏิบัติงาน
ต่อไป
๔. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามขั้นตอนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติหลักการในการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติเป็นหลักการให้มีการปรับประเด็นการประเมินผู้บริหารให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินของ CUPT QA ที่กาหนด
๒. มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับประเด็นการประเมิน
ผู้บริหารโดยเฉพาะการประเมินอธิการบดีและคณบดีให้สอดคล้องกับประเด็นในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
๓. การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน
สาหรับ เกณฑ์ก ารประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ CUPT QA ให้เริ่มใช้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างข้อบังคับ และระเบียบ มูลนิธิศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งองค์กรสนับสนุนการบริหารศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งองค์กรสนับสนุนการ
บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๒.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
ประธานกรรมการ
๒.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ
๒.๓ นายนคร ศิลปอาชา
กรรมการ
๒.๔ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
กรรมการ
๒.๕ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการ
๒.๖ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
กรรมการ
๒.๗ นายแพทย์วีระชัย จาเริญดารารัศมี
กรรมการ
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๒.๘ ดร.สาราญ ทองแพง
๒.๙ นางรัชดา ภิญโญ
๒.๑๐นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์

กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งดร.ศิริพร แพรศรี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา โดยมี ผลบัง คับ ใช้ ตั้งแต่วั นที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ – วั นที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
๒. ให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๘๙/๒๕๕๘ ฉบับสั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น
ผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอีก
ตาแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตัง้ แต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. ให้ยกเลิกคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๒๓/๒๕๕๘ ฉบับสั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘
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ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
..........................................
(นางกฤษณา แปงณีวงค์)
ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

...............................................
(ดร.สาราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

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

