มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือนกันยายน 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. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔.ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๕.ผศ.ดร.ณัฐพงศ์
ดารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๖.ผศ.ดร.สมบูรณ์
เซี่ยงฉิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗.ดร.บุหรัน
พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
๑๘.ดร.สาราญ
ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙.รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐.ผศ.ดร.วิบูลย์
วัฒนาธร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รศ.ดร.ชาลี
ทองเรือง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกฤษณา
๒. น.ส.ลฎาภา
๓. นายอาทิตย์
๔. นายอัครพล

แปงณีวงค์
ประภัทศรรัตน์
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
ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดทาพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจาปี ๒๕๕๘ เพื่อสมทบ
ทุนการก่อสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยจอมทอง ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง
จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคเงินและร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนีด้ ้วย
๒. มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้มีพิธีเททองพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. พระพุทธรูป
ประจามหาวิทยาลัยพะเยา และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๘ ณ พุทธอุทยานมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่ ว นท่ า นที่ สั่ ง จองพระทองค า ขณะนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนของการใช้ เ ลเซอร์ ยิ ง รหั ส
คาดว่าอีกประมาณ ๑ เดือนจะได้รับพระดังกล่าว
๓. มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
จะจั ด ท าป้ า ยชื่ อ ติ ด ไว้ ที่ ห้ อ งพั ก ผู้ ป่ ว ยของศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๑ ห้อง สาหรับผู้ที่บริจาคเงิน จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โดยให้ผอ่ นจ่ายได้ปีละไม่ต่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ไม่เกิน ๓ ปี ทั้งนี้
มหาวิท ยาลั ย จะออกใบเสร็จรับ เงินเป็น “การบริจาคเป็น ทุนการศึกษา” เพื่อให้
ผู้บริจาคสามารถนาไปขอลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค
สามารถแจ้งความจานงได้ที่สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา สาหรับความคืบหน้า

๓

ในการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คาดว่าปลายปี ๖๐ จะแล้วเสร็จ
เปิดทาการได้ทั้งหมด ๖๐ เตียงและในปี ๒๕๖๑ จะแล้วเสร็จสามารถเปิดทาการได้
๑๙๖ เตียง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านบุคลากรและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มหาวิท ยาลั ย ได้ ติด ตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์ก ารแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการนาเสนอรัฐมนตรีพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๔. โครงการผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
จ านวน ๒๒ จั งหวั ด มี ผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการทั้ งสิ้ น ๙,๓๕๓ คน ซึ่ งการเข้ าศึ กษา
ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๖,๗๗๐ คน
โดยแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบรับตรง จานวน ๔,๗๓๙ คน (๗๐%) และระบบสอบ
กลาง ๒,๐๓๑ คน (๓๐%) ทั้งนี้การรับเข้าศึกษาในระบบรับตรงสามารถแยกตาม
โครงการได้ดังนี้
๕.๑ รับตรง (๑๐%) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับเฉพาะจังหวัดที่ออก
ไปแนะแนว และ MOU
๕.๒ โครงการทายาทธุรกิจเกษตร รับทั่วประเทศ
๕.๓ โครงการนักเรียนเรียนดี รับเฉพาะโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
๕.๔ โควตารับตรงทั่วประเทศ รับทั่วประเทศ
๕.๕ โครงการรับนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
รับเฉพาะโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจานวนนิสิตรวมทั้งสิ้น ๒๑,๒๙๔ คน คือ ระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติ) จานวน ๒๐,๒๑๙ คน ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) จานวน ๑๙๔ คน
ระดับปริญญาโท จานวน ๖๗๕ คน ระดับปริญญาเอก จานวน ๒๐๖ คน
มติ ที่ป ระชุมรับ ทราบ และ ประธานได้มอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องการพัฒนาศัก ยภาพ
ทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิต ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วควรมีการเรียน
การสอนภาษาในกลุ่มประเทศ AEC อยู่ภายในศูนย์ภาษาด้วย เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านภาษา
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อไป

๔

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่ อ งสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ท่ี ป ระชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ยพะเยาที่
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่ อ งส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา รั บ ทราบการอนุ มั ติ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๓ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ขอแจ้ งส าเนาหนังสื อ
สานักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒขิ องผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๔ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องรายงานการดาเนินการขอรับรองปริญญาจากคุรุสภา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาหรื อ ผู้ ท่ี ก าลั ง จะส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาการในต าแหน่ งผู้ อ านวยการศู นย์ การแพทย์ และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้
การรับรองโดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ขอแจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ลับ)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอ
๒. มอบนิติก รของมหาวิท ยาลั ย แจ้งสานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เพื่ อ
ทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เสนอ
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เสนอ
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เสนอ
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการจัด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน
๓,๐๙๑,๒๐๙,๑๒๕ บาท (สามพันเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน) ตามที่เสนอ
๒. เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จานวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปด
แสนบาทถ้วน) ดังนี้
๒.๑ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน)
๒.๒ เงินอุดหนุนโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๓ จานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๒.๓ เงินอุดหนุนโครงการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ ๘
จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ให้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ประชาคมได้รับทราบ อย่างกว้างขวางและทั่วถึงด้วย
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๕ เรื่ อ งขออนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒแิ ทนตาแหน่งที่ว่าง
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยมีองค์ประกอบดังนี้
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๑.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ประธานกรรมการ
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑.๒ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
๑.๔ ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์
กรรมการ
ผูแ้ ทนจากกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
๑.๕ ดร.สาราญ ทองแพง
กรรมการ
ผูแ้ ทนจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. มอบให้ฝา่ ยเลขานุการจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู้ท รงคุณวุฒิ แทนตาแหน่งที่ว่าง เพื่อเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคาสั่งต่อไป
๓. มอบอานาจการพิจารณาตามมาตรา ๒๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
เป็นผูพ้ ิจารณาดาเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของผู้อานวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แทนตาแหน่งที่ว่าง
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั่ ง รศ.ดร.เทพ พงษ์ พ านิ ช เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของผู้ อ านวยการกอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แทนตาแหน่งที่ว่าง
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ แล้วนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ ไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้ นายวีระยุ ทธ ปั้นน่วม ได้ รับปริญ ญาปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศัก ดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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๒. เห็ นชอบให้ คุ ณหญิ งวรรณา สิ ริ วั ฒนภั ก ดี ได้ รั บ ปริ ญ ญาปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๓. เห็ นชอบให้ ศาสตราจารย์ หวาง เซิ่ งเหลี ยง ได้ รั บ ปริ ญญาปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
๔. มอบให้ มหาวิ ทยาลั ยจั ดท าประกาศแล้ วน าเสนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา
พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
จาก ดร.รักสกุล แก่นเรณู เป็น ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน ๘ หลักสูตร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รกายภาพบ าบั ด บั ณ ฑิต หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
น.ส.สมฤทัย พุ่มสลุด ลาศึกษาต่อโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาซึ่ง
กาหนดไว้ ๕ คน ตามทีเ่ สนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารใน
ธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารใน
ธุรกิจเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส เป็น ดร.ตระกูล พรหมจักร
๒. จาก ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ เป็น ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก ดร.รุง่ กานต์ กล้าหาญ เป็น นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์
๒. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล จาก อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็น อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตร หลั กสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.นุจริ า ทาตัน เป็น ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒนิ ันท์ เป็น ดร.สุกัลยา ภูท่ อง ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ เป็น ดร.อารักษ์ กลิ่นบารุง
๒. จาก น.ส.จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์ เป็น ดร.สรชัย คาแสน
๓. จาก ดร.นราธิป สงมี เป็น ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์
๔. จาก ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ เป็น ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.มนตรี ปัญญาทอง เป็น
ดร.ธนาพร บุญมี ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก นายกฤษณะ คู่เทียม เป็น ดร.เนติ เงินแพทย์
๒. จาก นายจิตรกุล สุวรรณเจริญ เป็น นายกานต์รวี ขยัน
๓. จาก น.ส.กฤษณา พุกอินทร์ เป็น ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาโภชนาการและโภชนบ าบั ด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก นายจักรพงษ์ คนธรรม์ เป็น ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
๒. จาก น.ส.รุง่ ทิพย์ ทองบุญโท เป็น ดร.ภัคศิริ สินไชยกิจ
๓. จาก นายศุภชัย เจริญสิน เป็น ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็น ดร.อานาจ อ่อนสอาด
๒. จาก นายอาทิตย์ ทิมอ่วม เป็น ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์
๓. จาก รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็น ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
๔. จาก นางสาวนิจติยา สุวรรณสม เป็น ดร.อรดา ชุมภูคา
๕. จาก ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย เป็น นายคมศักดิ์ พินธะ

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร หลั กสู ต รวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. จาก ดร.กฤษชัย พูลเจริญ เป็น นายปัณณวิทญ์ สิรเิ วชวิรยิ ะ
๒. จาก น.ส.สุกัญญา พิทักษ์รัตนานุกูล เป็น ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒนิ ันท์
๓. จาก น.ส.อนงค์ คิดดี เป็น ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่ม
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ดร.สกุลคุณ มากคุณ จาก อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
๒. จาก นางสุภาพร สตีเฟนสัน เป็น ผศ.ดร.ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒน์
๓. จาก น.ส.สุวลี ฟองอินทร์ เป็น ดร.กฤษชัย พูลเจริญ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๒ เรื่ อ ง (ร่ า ง)บั น ทึ ก ข้ อ ความข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ IHG
ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ IHG ACADEMY
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ
IHG ACADEMY ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ IHG ACADEMY ตามที่เสนอ

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการศึกษา หลั กสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลั ย
พะเยา
มติ
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้แต่งตั้ง ดร.ศิริพร แพรศรี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี
วิ ท ยาลั ย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ต่ อ ไปอี ก ๓ เดื อ น โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ถึ ง
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบ แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามที่เสนอ

๑๔

ประธานนั ด ประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๗ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. ห้ อ งประชุ ม L ๘๐๗ ชั้ น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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