๑

มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน 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. นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.เทพ
พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๑. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. ดร.สมนึก
พิมลเสถียร
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. ศ.ดร.ปริญญา
จินดาประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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
ถึงแนวทางการแก้ ไขปัญหาเกี่ย วกับ การขาดแคลนน้าประปา สรุปได้ ว่ามหาวิทยาลัย พะเยาประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้าดิบที่นามาผลิตน้าประปาใช้ภายในมหาวิทยาลัยสืบเนื่องมาจากปริมาณน้าใน
อ่างเก็บน้าห้วยนาปอยซึ่งเป็นแหล่งน้าหลักที่ใช้ผลิตน้าประปาของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีน้าคงเหลือใน
อ่างเก็บน้า ๒๖,๗๗๕ ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ (ตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘) และไม่
สามารถจ่ายน้าให้แก่มหาวิทยาลัยสาหรับใช้ผลิตน้าประปาได้ เนื่องจากเกษตรกรในบริเวณดังกล่าว
นาไปใช้ปลูกพืช สาหรับ ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าแห่งที่ ๑ และ ๒ ภายในมหาวิทยาลัยก็ มีปริมาณน้า
คงเหลือที่สามารถสูบน้ามาผลิตน้าประปาได้ประมาณ ๑๙๗,๗๐๐ ลบ.ม. (ตรวจสอบ ณ วันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๘) ซึ่งการใช้น้าของมหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้กาหนดมาตรการการประหยัดน้าแล้ว เฉลี่ย
ใช้น้า วันละ ๒,๐๐๐ ลบ.ม. คาดว่าปริมาณน้าดิบที่มีอยู่จะใช้ผลิตน้าประปาได้อีกประมาณ ๑๐๐ วัน
หรือประมาณ ๓ เดือนเท่านั้น
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
๑. มาตรการประหยัดน้าโดยการเปิดจ่ายน้าเป็นช่วงเวลา โดยมีเป้าหมายการจ่าย
น้าประปาไม่เกินวันละ ๑,๕๐๐ ลบ.ม. แบ่งตามกลุ่มอาคารได้ดังนี้

๓

๑.๑ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต หอพักบุคลากร บ้านพักผู้บริหาร และที่พัก คนงาน
ก่อสร้าง เปิดจ่ายน้าเวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๑.๒ กลุ่มอาคารเรียน อาคารสานักงาน เปิดจ่ายน้าเวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.
๒. การแก้ไขและป้องกันปัญหาเบือ้ งต้น
๒.๑ จัด เตรียมถั งน้าสารองในกลุ่มอาคารหอพัก นิสิต และเตรียมรถบรรทุก น้า
เติมน้าทุกวัน
๒.๒ รณรงค์ ป ระชาสั ม พั นธ์ ห น่ ว ยงานช่ ว ยกั น ประหยั ด น้ า ตรวจสอบอุ ป กรณ์
ลดการรั่วไหล
๒.๓ ชี้แ จงท าความเข้ าใจกั บ นิ สิ ต ในรายวิช า และภายในหอพั ก นิสิ ต ให้ ท ราบ
ถึงสถานการณ์และขอความร่วมมือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
๒.๔ ตัดการจ่ายน้าประปาให้แก่โครงการงานก่อสร้างต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
โดยขอให้ผรู้ ับเหมาจัดหาแหล่งน้าอื่น เช่น น้าบาดาลมาใช้ในโครงการก่อสร้าง
๒.๕ ส ารวจและตรวจสอบแนวท่ อ ส่ ง น้ าพร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบเพื่ อ ป้ อ งกั น
น้าประปารั่วไหล
แผนการดาเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ท าการปรั บ ปรุ ง ระบบสู บ น้ าดิ บ จากอ่ า งเก็ บ น้ าแห่ ง ที่ ๑ แห่ ง ที่ ๒ ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการเพิ่มก าลังสูบ น้าดิบ ให้ มีป ริมาณเพีย งพอต่อการผลิต และ
ความต้องการใช้สอยแต่ละวัน
๒. อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงผลิตน้าประปา เพิ่มกาลังผลิตอีก ๑๕๐ ลบ.ม./ชั่วโมง
จากเดิมมีกาลังการผลิต ๒๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง และก่อสร้างสระเก็บน้าดิบรองรับ
การผลิตน้าประปาขนาด ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.
๓. อยู่ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้าแห่งที่ ๑ และอ่างเก็บน้าแห่งที่ ๒ เพื่อเพิ่มการเก็บกัก
น้าเตรียมการในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนในปีหน้า และมีแผนขุดลอกขยายเพิ่มให้สามารถ
มีความจุรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
๔. ประสานงานกรมชลประทานเพื่อสารวจ ออกแบบ และเร่งรัดก่อสร้างฝายและ
ระบบท่อส่งน้าจากห้วยนาปอยมาใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยเร็ว
๕. ประสานงานกรมทรัพยากรน้าบาดาล ทาการสารวจหาแหล่งน้าบาดาลในพื้นที่
ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ เตรี ย มการใช้ น้ าบาดาล
มาทดแทน
๖. ประสานงานกั บ จั ง หวั ด พะเยาท าการขุ ด ลอกและขยายพื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้ าของ
อ่างเก็บ น้าห้วยนาปอย ซึ่งอยู่ ระหว่างการจัดเข้าแผนเร่งด่วนของจังหวัดพะเยา

๔

เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และเสนอไปยั ง กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยจะใช้
งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาเนินการ
๗. ประสานงานกับจังหวัดพะเยาให้เตรียมการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดปัญหา
วิก ฤติ และเบื้องต้นทราบว่าจะมี แนวทางในการพิจารณาผันน้าจากอ่างเก็ บ น้า
แม่ตาส่งมายังกว๊านพะเยาเพื่อใช้ในการผลิตน้าประปา
๘. พิจารณาถึงก่อสร้างระบบท่อส่งน้าจากอ่างเก็บน้าแห่งที่ ๓ ซึ่งมีปริมาณเก็บกัก
คงเหลือประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
แผนระยะยาว
๑. พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดทาเป็นแหล่งเก็บน้า เบื้องต้น
ได้ ป ระสานกั บ กรมชลประทาน โดยส านั ก ชลประทานที่ ๒ ได้ จั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่
มาท าการส ารวจเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า มี พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ก่ อ สร้ า งเป็ น
แหล่งเก็บน้าได้หลายแห่ง โดยเฉพาะในพืน้ ที่โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ จะมี
ศักยภาพเก็บน้าได้มากถึง ๓๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
๒. อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเชื่อมต่อท่อส่งน้าจากการประปาส่วน
ภูมิภาคซึ่งส่งมาไว้ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อนามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากการประปาส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยาทา
การสารวจออกแบบการวางท่อส่งน้าเข้าไปใช้ภายในมหาวิทยาลัย
๓. ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อหาแหล่งน้าและก่อสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่
ในบริเวณพืน้ ที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสาหรับใช้ในอนาคต
๔. พัฒนาแหล่งน้าพร้อมระบบท่อส่งน้าสาหรับการเกษตรและภูมิทัศน์เป็นการเฉพาะ
โดยไม่ใช้น้าประปาสาหรับการเกษตรและภูมทิ ัศน์
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อ งสรุป ผลการปฏิบั ติต ามมติท่ีป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย พะเยาที่
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วและที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕

ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่ อ งประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งการรับรองปริญญาการศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึ ก ษา หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ และปริ ญ ญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งสาเนาหนังสือสานักงาน
ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๖ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ระหว่างคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพ
ตาบลบ้านเลี้ยว
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๖

ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่ อ งรายงานผลการด าเนิ น งานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๘
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๘
แล้วมีมติให้การรับรองโดยไม่มกี ารแก้ไขและมอบให้ฝา่ ยเลขานุการจัดทารายงานการประชุมวาระลับให้
แยกต่างหากจากวาระปกติแล้วนาไปเก็บแนบท้ายในรายงานการประชุมชุดนั้นๆ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่
๒๑ มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบให้ ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้ด าเนินการหลัก สูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ภายใต้ แ นวคิ ด “องค์ ก รแห่ ง การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มคี ุณภาพ” ตามที่เสนอ
๑. มอบให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาและกลั่ น กรองระเบี ย บวาระการประชุ ม
สภามหาวิทยาลั ยพะเยา กากับ ดูแลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าวแทนสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

ดร.สมนึก พิมลเสถียร
ดร.สาราญ ทองแพง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗

๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ กรรมการ
๔.๗ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
กรรมการ
๔.๘ นางสาวช่อมาลา พัฒนเกียรติพงศ์
เลขานุการ
๕. เห็นชอบให้ค ณะกรรมการดาเนินงานของศูนย์ฯ มีอานาจหน้าที่ก ากั บ ดูแลการ
ด าเนิ นงานให้ เ ป็นไปตามหลั ก การที่ไ ด้ รับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิท ยาลั ย
พะเยา ดังนี้
๕.๑ พิจ ารณาให้ค วามเห็ นชอบหลัก สู ตรฝึก อบรมผู้ บ ริ หาร บุ คคลทั่ ว ไป หรื อ
ผูป้ ระกอบการและหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว
๕.๒ ด าเนิ นการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕.๓ รายงานการประเมิ นผลการด าเนิ นงานให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาและ
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ทุก ๖ เดือน
๕.๔ ท าหน้ าที่อื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการพิ จารณาและกลั่ นกรองระเบีย บวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบหมาย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้เสนอขอแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง เป็นผู้รักษาการแทน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีก
๑๘๐ วัน ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มอบให้ ม หาวิท ยาลั ย ท าคาสั่ ง แต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ร ั ก ษาการแทน คณบดี คณะวิ ท ยาการ
จั ด การและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา แล้ ว น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ ไป

๘

๓. เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาชุดเดิม ประกอบด้วย
๓.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.๒ ดร.สมนึก พิมลเสถียร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการศึกษา
๓.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๓.๖ นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด
เลขานุการ
ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
๔. มอบให้ค ณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ไปศึกษาปัญหาของคณะฯ ก่อนจะดาเนินการสรรหาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้เสนอขอแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ เป็น
ผูร้ ักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไปอีก ๑๘๐
วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มอบให้ มหาวิ ท ยาลั ย ท าค าสั่ ง แ ต่ ง ตั ้ ง ผู ้ ร ั ก ษ า ก า ร แ ท น ค ณ บ ดี ค ณ ะ
ทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้วนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ตอ่ ไป

๙

ระเบี ย บวาระที่ ๔.๓ เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบ(ร่ า ง)ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตัง้ คณะกรรมการอานวยการศูนย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่เสนอ
๒. มอบให้มหาวิทยาลัย ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนสามคน แล้วนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. หลังจากด าเนินการตามข้อ ๒ เรีย บร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว
นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขอเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญญา ปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
มติ ที่ ป ระชุ มได้พิ จารณาแล้ว มีม ติ อ นุมั ติป ริญ ญาแก่ผู้ สาเร็ จการศึก ษาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๗ และ
ผูส้ าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมจานวนทั้งสิน้ ๙๗๙ ราย ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๕ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เท่านั้น
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เท่านั้น ตามที่เสนอ

๑๐

ประธานนั ด ประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๓ ธั น วาคม 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.

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

