มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๙ เดือนสิงหาคม 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. 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.ผศ.ดร.ณัฐพงศ์
ดารงวิริยะนุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๑๗.ดร.บุหรัน
พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
๑๘.ดร.สาราญ
ทองแพง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๑๙.รศ.ดร.สุภกร
พงศบางโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๐.ผศ.ดร.วิบูลย์
วัฒนาธร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๒๑.รศ.ดร.ชาลี
ทองเรือง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

๒

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๔. ผศ.ดร.สมบูรณ์
เซี่ยงฉิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
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 แจ้งผลการพิจารณาข้อ
พิพาทระหว่างเทศบาลตาบลแม่กา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้
สานักงานอัยการสูงสุด ได้มหี นังสือที่ อส ๐๐๒๐/๙๔๘๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาท ระหว่างเทศบาลตาบลแม่กา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีเทศบาล
ตาบลแม่กาได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
แจ้งการประเมินให้มหาวิทยาลัยพะเยาชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี พ.ศ.๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๖ สาหรับ
ทรัพย์สิน ได้แก่ ห้องพักให้เช่าตึก ๔ ชั้น ๒๘ อาคาร ในโครงการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา แต่
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยามิ ไ ด้ ช าระ และตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ๒ ส านั ก งานการยุ ติ ก ารด าเนิ น คดี แ พ่ ง และ
อนุญาโตตุลาการได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยพะเยาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา และสานักงาน
อัยการสู งสุ ดพิจารณาแล้ว เห็นว่า มหาวิท ยาลัยพะเยาเดิมมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้ดาเนินการสร้างหอพักและอาคารต่าง ๆ โดยให้เอกชนเป็นผู้ ลงทุนก่อสร้างในที่ดินของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ก รรมสิท ธิ์ ต กเป็ น ของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ใ ห้ เ อกชนผู้ ลงทุ น ได้รั บ สิ ท ธิป ระโยชน์ ห รื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ได้เป็นผู้บริหารจัดการหอพักนิสิตและอาคารต่างๆ ในโครงการเป็นเวลา

๓

๓๐ ปี โดยผู้ลงทุนตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิท ยาลั ย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกั น
รายละเอียดดังปรากฏตามสัญญาโครงการก่อสร้างหอพักนิสิตฯ ข้อ ๑, ๑๔, ๑๕, และ ๑๖ ระบุว่า การใช้
ประโยชน์ใ นหอพักและอาคารต่างๆ ลักษณะจึงเป็นการใช้ทรัพย์สินเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า
ระหว่างเอกชนผู้ลงทุนกับมหาวิทยาลัยพะเยา หอพั กและอาคารต่างๆ จึงไม่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการของ
รัฐบาลหรือสาธารณะ และไม่ได้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทากิจการอันมิใช่เพื่อเป็นผล
กาไรส่วนบุคคลและใช้เพื่อการศึกษา อันจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา ๙(๒)
และ (๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัยพะเยาชาระ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในปีภาษี ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๖ จานวน ๑๑๗,๐๕๒,๐๓๙ บาท เงินเพิ่มจานวน
๑๑,๗๐๕,๒๐๓ บาท รวมเป็น ๑๒๘,๗๕๗,๒๔๒ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยสีส่ ิบสองบาทถ้วน) ให้แก่เทศบาลตาบลแม่กา แต่อย่างไรก็ตามสานักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งว่า โดยที่
เป็นกรณีหน่วยงานของรัฐพิพาทกันเอง สมควรที่มหาวิทยาลัยพะเยาและเทศบาลตาบลแม่กา จะได้เจรจา
กันโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หากไม่สามารถตกลง
กันได้หรือมีข้อโต้แย้งประการใด ขอให้แจ้งสานักงานอัยการสูงสุดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนี้ เมื่อพ้นกาหนดแล้วสานักงานอัยการสูงสุดจะได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ
ในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๔๙ พิจารณาตัดสินชีข้ าดต่อไป
อธิ ก ารบดี จึ ง ได้ ม อบให้ ดร.ส าราญ ทองแพง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา
ผู้อานวยการกองแผนงาน และนิติกร เป็นผู้เข้าไปเจรจาต่อรองกับเทศบาลตาบลแม่กา ตามที่สานักงาน
อัยการสูงสุดได้แจ้งมาดังกล่าวข้างต้นต่อไป
มติ ที่ป ระชุมรับ ทราบ และให้ความเห็นชอบตามที่อธิก ารบดีเ สนอโดยให้มหาวิท ยาลัย รายงานความ
คืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบต่อไป

๔

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่ อ งสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ท่ี ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งองค์กรสนับสนุน
การบริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.สมนึก พิมลเสถียร เป็นกรรมการ เพิ่มเติม ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
พะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องการจาหน่ายค่าซากครุภัณฑ์มาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบให้ถอนเรื่อง และให้นาเข้าวาระแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาทราบว่ามหาวิทยาลัยพะเยามี
การตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
๒. ให้นาเงินรายได้จากการจาหน่ายค่าซากครุภัณฑ์ จานวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๐,๘๓๘ บาท
(สองล้านสามหมื่นแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบการประกัน
คุณภาพ CUPT QA
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ งการพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อ
วั น ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติให้การ
รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. ให้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาตาม
ข้อเสนอของที่ประชุม และให้นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป
๒. ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ศ.(พิ เ ศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริ ม ศรี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
อีกตาแหน่งหนึ่ง โดยให้มผี ลบังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ผ ลการพิ จ ารณาตาแหน่ ง ทางวิ ช าการและแต่ ง ตั้ ง
ให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุ มัติ ผ ลการประเมิ นผลงานทางวิช าการและแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติการเทียบตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัตกิ ารเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑) เห็นชอบ “ร่าง” รายงานการตรวจสอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(Check – Assessment Report, CAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
๒) เห็นชอบคะแนนผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมทั้งหมด ๖
ประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๓ ระดับ ดี
๓) รับ ทราบข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย พะเยา ดังปรากฏในรายงานการประเมิน
ตนเองฯ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และอนุมัติให้แต่งตั้งในช่วงเวลาที่ ไม่
ตรงตามช่วงเวลาที่ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน ๒ ราย ดังนี้

๗

๒.๑ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้ เจริญ
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี
๓. อนุมัตใิ ห้แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
๓.๑ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๔ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้ เจริญ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๖ นายชานาญ แสงแก้ว
เลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๗ นายจักรพงศ์ มาลีพัตร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๘ นางสาวบุษบา วงศ์ไชย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และอนุมัติให้แต่งตั้งในช่วงเวลาที่ ไม่
ตรงตามช่วงเวลาที่ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลการดาเนินงานของรองอธิการบดี
และผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

๘

๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
กรรมการ
ผูแ้ ทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
๒.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาอาจารย์
๒.๖ นายชานาญ แสงแก้ว
เลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๗ นายจักรพงศ์ มาลีพัตร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๘ นางสาวบุษบา วงศ์ไชย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
หัวหน้าส่วนงาน วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และอนุมัติให้แต่งตั้งในช่วงเวลาที่ ไม่
ตรงตามช่วงเวลาที่ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผลการดาเนิ น งานของหั ว หน้ า
ส่ ว นงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙

๒.๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๖ รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๗ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
๒.๘ นายชานาญ แสงแก้ว
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๙ นายจักรพงศ์ มาลีพัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๑๐นางสาวบุษบา วงศ์ไชย
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของผู้อานวยการกอง มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และอนุมัติให้แต่งตั้งในช่วงเวลาที่ ไม่
ตรงตามช่วงเวลาที่ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนด
๒. อนุมัตใิ ห้แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้อานวยการกอง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ นายอนุชาติ คงมาลัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐

๒.๓ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๔ รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ
ผูแ้ ทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
๒.๕ รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ
ผูแ้ ทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
๒.๖ รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา นพรัก
ผูแ้ ทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
๒.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๘ นายจักรพงศ์ มาลีพัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๙ นางสาวพรทิพย์ สืบโม้
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
๒.๑๐นางสาวบุษบา วงศ์ไชย
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ระเบี ย บวาระที่ ๔.๘ เรื่ อ งขอเสนอรายชื่ อ ผู้ บ ริ ห ารที่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น
และรายชื่ อ ผู้บริหารที่ควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. อนุมัตริ ายชื่อผูท้ ี่ตอ้ งเข้ารับการประเมิน จานวน ๔๘ คน (๕๒ ตาแหน่ง) ดังนี้
๑.๑ ศ.(พิ เ ศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริ ม ศรี
๑.๒ ดร.นายแพทย์ วิ ชั ย เที ย นถาวร
๑.๓ ดร.สาราญ ทองแพง
๑.๔ รศ.ดร.สุ ภ กร พงศบางโพธิ์
๑.๕ ผศ.ดร.วิ บู ล ย์ วั ฒ นาธร
๑.๖ รศ.ดร.ชาลี ทองเรื อ ง
๑.๗ นายวุ ฒิ ชั ย ไชยริ น คา
๑.๘ ผศ.ดร.ปราณี อยู่ ศิ ริ
๑.๙ นายประที ป ต่ า ยใหญ่ เ ที่ ย ง
๑.๑๐ นายไพโรจน์ เทพวั ล ย์

๑๑

๑.๑๑ นางจารุ ว รรณ โปษยานนท์
๑.๑๒ รศ.ดร.บุ ษ บง จาเริ ญ ดารารั ศ มี
๑.๑๓ น.ส.อุ ษ ณี ย์ รั ศ มี ว งษ์ จั น ทร์
๑.๑๔ ดร.รั ฐ ภู มิ พรหมณะ
๑.๑๕ ดร.ชลธิ ด า เทพหิ น ลั พ
๑.๑๖ รศ.รั ต นา อั ต ตปั ญ โญ
๑.๑๗ รศ.ปรี ย านั น ท์ แสนโภชน์
๑.๑๘ รศ.พู น พงษ์ งามเกษม
๑.๑๙ รศ.ดร.นุ วั ต ร วิ ศ วรุ่ ง โรจน์
๑.๒๐ น.ส.ปราณี เที ย มใจ
๑.๒๑ รศ.มาลิ นี ธนารุ ณ
๑.๒๒ นายเทอดศั ก ดิ์ โกไศยกานนท์
๑.๒๓ ผศ.ดร.ฐิ ติ รั ต น์ เชี่ ย วสุ ว รรณ
๑.๒๔ รศ.ดร.สมชาย ศรี ส มพงษ์
๑.๒๕ นายไพรั ช ธี ร ะชั ย มหิ ท ธิ์
๑.๒๖ รศ.ดร.สมบั ติ นพรั ก
๑.๒๗ รศ.พรรณยุ พ า นพรั ก
๑.๒๘ รศ.ดร.วั ฒ นพงศ์ รั ก ษ์ วิ เ ชี ย ร
๑.๒๙ รศ.ดร.ชยั น ต์ บุ ณ ยรั ก ษ์
๑.๓๐ นางณั ฐ ธิ ด า ชาวน่ า น
๑.๓๑ นายอานนท์ ณั ฎ ฐ์ จี น เอี ย ด
๑.๓๒ น.ส.อานวยพร ขั ติ ว งศ์
๑.๓๓ น.ส.สุ ค นธ์ ยากี
๑.๓๔ ดร.สมบู ร ณ์ ฟู เ ต็ ม วงศ์
๑.๓๕ นายชานาญ แสงแก้ ว
๑.๓๖ นายจี ร วั ฒ น์ หมั่ น งาน
๑.๓๗ นางกฤษณา แปงณี ว งค์
๑.๓๘ นายพลรบ สวั ส ดี
๑.๓๙ ดร.พรพรรณ จั น ทร์ แ ดง
๑.๔๐ ดร.อทิ ติ วลั ญ ช์ เ พี ย ร
๑.๔๑ ผศ.ดร.สุ ภั ค มหั ท ธนพรรค
๑.๔๒ ผศ.ดร.วั ช ระ วงค์ ปั ญ โญ

๑๒

๑.๔๓ ดร.สั น ธิ วั ฒ น์ พิ ทั ก ษ์ พ ล
๑.๔๔ ดร.สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ปิ่ น มงคลกุ ล
๑.๔๕ ดร.กิ ต ติ สั จ จาวั ฒ นา
๑.๔๖ ศ.ดร.นิ สั น ต์ สั ต ยาศั ย
๑.๔๗ รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุ ณ ยสิ ง ห์
๑.๔๘ ดร.ศิ ริ พ ร แพรศรี
๒. อนุ มัติ ใ ห้ ย กเว้น ผู้เ ข้า รับ การประเมิ น จานวน ๑ คน คื อ ศ .( พิ เ ศษ ) ด ร. มณ ฑ ล
สงวนเสริ ม ศรี รั ก ษาการแทนผู้ อานวยการวิ ท ยาเขตเชี ย ราย
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
มติ
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเ ปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ป ระจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๐ เรื่ อ งขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รดุ ริ ยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ เ ป ลี่ ย นแป ลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รดุ ริ ยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

๑๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๔ เรื่ อ งขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร และ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปะและ
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รศิล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชาศิลปะและการออกแบบ หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

๑๔

ระเ บี ย บวาระที ่ ๔.๑๖ เ รื ่ อ งขออ นุ ม ั ต ิ เ ปลี ่ ย นแปลงราย ชื่ อ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต รสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ า ห ลั ก สู ต ร ห ลั ก สู ต ร
สถาปั ต ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๗ เรื่ อ งขออนุ มั ติ เ ลื่ อ นแผนการเปิ ด รั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเลื่อนแผนการเปิดรับ นิสิตหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงชื่ อ รายวิ ช า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน
๔ สาขาวิชา
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเปลี่ย นแปลงชื่อรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ คาอธิบ ายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามที่เสนอ

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จาก รายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และรายวิชาหัวข้อคัดสรร
เป็น รายวิชาหัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศใน ๖ หลักสูตร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๒ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องสาอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๓ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจั ด การพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ มีมติ อนุมัตหิ ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
และเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

๑๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๖ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุม L ๘๐๗ ชั้น ๘ 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

