๑

มติย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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. รศ.ดร.สุมนต์
สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายอรรถพล
ใหญ่สว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.เทพ
พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายนคร
ศิลปอาชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศ.ดร.สนิท
อักษรแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศ.(เกียรติคุณ) นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รศ.ดร.ชวนี
ทองโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.สมนึก
พิมลเสถียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๓. ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
๑๔. ผศ.ดร.บุหรัน
พันธุ์สวรรค์
ประธานสภาพนักงาน
๑๕. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์
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 (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
๑. นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายวีระ
โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายสมชาย
เบญจรงคกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ท่เี ชิญมาชี้แจง
๑. ผศ.ดร.ปราณี
๒. รศ.สิริเกียรติ
๓. นายวิทูรย์
๔. นายชานาญ
๕. ดร.บังอร

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกฤษณา
๒. น.ส.ลฎาภา
๓. นายอาทิตย์
๔. นายอัครพล

อยู่ศริ ิ
รัชชุศานติ
ตลุดกา
แสงแก้ว
สวัสดิ์สุข

แปงณีวงค์
ประภัทศรรัตน์
การดื่ม
ดวงพัตรา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รั ก ษาการแทนคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยฯ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รักษาการหัวหน้างานประชุมและประสานงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

๓

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารคณะ สรุปได้
ดังนี้
๑. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดการเรียนการสอนให้รองรับอนาคตโดย
นิสติ ที่จบการศึกษาแล้วจะต้องมีงานทา
๒. นอกจากการจัด การเรีย นการสอนแล้ว ควรเพิ่ ม ช่องทางการบริก ารวิชาการแก่
สังคม โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานทางด้านบัญชี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาด
ฯลฯ รวมทั้งควรสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย ในเรื่องต่างๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและองค์การต่างๆ ภายในจังหวัดได้ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายเครือข่ายสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยสู่ภูมิภาค ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่ อ งส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รั บ ทราบการอนุ มั ติ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๕ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๔

ระเบี ย บวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อ งส านั ก งานกรรมการข้ าราชการพลเรือ น (ก.พ.) ให้ ก ารรับ รอง
คุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๑ หลักสูตร
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื่องคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ให้ ก ารรับ รองคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบรรจุ และแต่ งตั้ งเป็ น ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน ๑ คุณวุฒิ
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖ เรื่องรายงานการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่องรายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว

๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุน
เพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .....
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่ อ
การพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .........
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์อัญชลี ระวังการ
วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร
วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงโต
วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
วาระลับ

๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์
ดร.มนตรี ปัญญาทอง
วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก
วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ อาจารย์จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์
วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ วาระลับเรื่องขออนุมัติผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
วาระลับ
ระเบีย บวาระที่ ๔.๙ เรื่องขออนุมั ติเปลี่ย นแปลงชื่อ หลั ก สูต ร หลั ก สู ต รปรัชญาดุษฎีบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการวิ ท ยาศาสตร์ จาก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการ
วิทยาศาสตร์ เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิ ารปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๓ จาก
“กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่างๆ ต่อไปนีจ้ ากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” เป็น “กาหนดให้นิสติ เลือก
เรียนรายวิชาต่างๆ จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้”
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่องขออนุมัติปรับแผนการเปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับแผนการเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีว วิท ยา หลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก ภาคการศึก ษาต้น ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙ เป็ น
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๒ เรื่ องขออนุ มั ติ ปรั บแผนการเปิ ดหลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จาก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๓ เรื่ อ งขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ กิ น เกณฑ์
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการจัดการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เกิ น เกณฑ์
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยการจัดการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่เสนอ

๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตร หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลัก สูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ปรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี จาก อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น เฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒. ป รั บ อ าจ า ร ย์ ป ร ะจ า ห ลั ก สู ต ร จ า ก น างส าว ฟ้ า เชื้ อ ห งส์ ท อ ง เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ ทองช่วย เป็น เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก นางสาวฟ้า เชือ้ หงส์ทอง ลาศึกษาต่อ
๓. ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้ าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อ งขออนุ มั ติ ป รับ ปรุงแก้ ไขอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไขอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
กายภาพบาบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ปรับอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นางบุญสิตา สุวรรณกุล เป็น นางสาว
มณฑินี วัฒนสุวกุล เนื่องจาก นางบุญสิตา สุวรรณกุล ลาศึกษาต่อ
๒. ปรับ จาก นางสาวปัทมาวดี พาราศิลป์ เป็น นางสาวณิชาภา พาราศิลป์
เนื่องจาก นางสาวปัทมาวดี พาราศิลป์ เปลี่ยนชื่อ
๓. ปรับอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นางสาวอรุณีย์ พรหมศรี เป็น นางสาว
นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ เนื่องจาก นางสาวอรุณีย์ พรหมศรี ลาศึกษาต่อ
๔. ปรั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จาก
นายเอกราช วงศ์ ษ ายะ เป็ น นางสาวชั ช ฎาภรณ์ ใจเย็ น เนื่ อ งจาก
นายเอกราช วงศ์ษายะ ลาศึกษาต่อ
๕. ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๙

ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๖ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ป รับ ปรุงแก้ ไขอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การปรับ ปรุงแก้ไขอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ปรับอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก ดร.สุมนา เหลืองฐิตกิ าญจนา เป็น
ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง เนื่องจาก ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา ย้ายไปเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
๒. ปรั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จาก
ดร.สุ รีย์พ ร แสงวงศ์ เป็ น ดร.มารุต แก้ววงศ์ เป็นเฉพาะอาจารย์ประจา
หลักสูตร เนื่องจาก ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก ดร.กิตติ
สั จจาวั ฒ นา เป็ น ดร.ฉั ตรมงคล สุวรรณภูมิ เนื่องจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒ นา ไปช่วยปฏิบัติงาน
ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่องขออนุมัติป รับ ปรุงแก้ ไขอาจารย์ป ระจาหลักสู ตร หลักสูต รวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒน์ เป็น ดร.คุณากร ขัติศรี เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไวกู ณ ฐ์ ฤทธิ รุ ฒ น์ ลาออก ทั้ งนี้ โดยเริ่ ม ใช้กั บ นิ สิ ต ที่ เข้ าศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ตั้ งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการปรับ ปรุงแก้ไขอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร และอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑.๑ ปรับ เพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
๑.๒ ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก
นางสาวรัชนีกร พงษ์สุวรรณ เป็น นายนราศักดิ์ บุญเทพ เป็นเฉพาะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจาก นางสาวรัชนีกร พงษ์สุวรรณ ลาออก
๑.๓ ปรับอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นางสาวโรจนี ขุมมงคล เป็น นายดวิษ
แสนโภชน์ เนื่องจาก นางสาวโรจนี ขุมมงคล ลาศึกษาต่อ
๑.๔ ปรับ นางสาวอดิศยา เจริญผล จาก อาจารย์ประจาหลักสูตร เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย
ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑

มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติ การปรับ ปรุงแก้ไขอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร และอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก
นางสาวกั น ยา นัน ต๊ ะแก้ ว เป็ น นางสาววิชานี ย์ ใจมาลั ย เนื่ องจาก นางสาวกั นยา นั นต๊ ะแก้ ว
ลาออก ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการปรับ ปรุงแก้ไขอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร และอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก
ทั น ตแพทย์ ห ญิ งสุ มิ ต รา วนรัต น์ เป็ น ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์พิ ช าญ ชานาญนิ ธิ อ รรถ
เนื่องจากทั นตแพทย์ห ญิ งสุ มิ ตรา วนรัตน์ ลาออก ทั้ งนี้ โดยเริ่มใช้กั บ นิ สิตที่ เข้าศึก ษา ปีก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่อ งขออนุมั ติป รับ ปรุงเงื่อ นไขการเลือ กเรียนกลุ่ มรายวิชาเอกเลือ ก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุง เงื่ อ นไขการเลื อ กเรีย นกลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ ก
หลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรมสิ่งแวดล้ อ ม หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยให้ปรับเพิ่มข้อความเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือก จาก “ให้เลือกเรียนรายวิชา
จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี”้ เป็น “ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
หรือให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้”

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่องขออนุมั ติป รับ ปรุงเงื่อ นไขการเลือ กเรีย นกลุ่ ม รายวิชาเอกเลือ ก
หลั ก สูต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕

๑๒

มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาเอกเลือก
หลั ก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยให้ตัด “กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ” ออก และนารายวิชา ๒๗๕๒๐๐ อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับ
วิศวกร ๓(๒-๓-๖) ไปไว้ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกทุกกลุ่ม
ระเบีย บวาระที่ ๔.๒๔ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิต หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๕ เรื่อ งขออนุ มั ติห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่ อ งเที่ ย ว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๖ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รกายภาพบ าบั ด บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รกายภาพบ าบั ด บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ เรื่องขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ ที่ป ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลัก สูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓

ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒๘ เรื่ อ งขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๙ เรื่องขออนุมัติ การเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลั ย
พะเยา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพะเยาปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความเห็นของที่
ประชุ ม แล้ ว น าเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาและกลั่ น กรองระเบี ย บวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป
ระเบี ย บวาระที่ ๔.๓๐ เรื่อ งขอความเห็ น ชอบ (ร่าง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้ ว ย
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การจั ด การศึ ก ษา ระดับ ประถมศึ ก ษาโรงเรีย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.
๒๕๖๐
๒. มอบให้ มหาวิท ยาลัย พะเยาปรับ ปรุง (ร่าง) ข้อบั งคับ ว่าด้วย การจัดการศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความเห็น
ของที่ป ระชุม แล้วน าเสนอคณะกรรมการพิ จารณาและกลั่น กรองระเบีย บวาระ
การประชุมสภามหาวิท ยาลัย พะเยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๓๑ เรื่องขออนุมัติรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร”
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบรูปแบบ “ใบแทนปริญญาบัตร”
๒. มอบให้มหาวิท ยาลั ยตรวจสอบข้อบังคับ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้วยการศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีเรื่องการออกใบแทนปริญญาบัตรบรรจุ ไว้ใน
ข้อบังคั บฯ แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีบรรจุไว้ ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อบังคับฯ
หรือทาประกาศเฉพาะของสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยเอกสารสาเร็จการศึกษาด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔.๓๒ เรื่องขอความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘
๒. มอบทุกคณะ/วิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน Areas for Improvement ให้เกิดการพัฒ นาหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
๓. เห็นชอบแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
๔. ให้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการที่ ป รึก ษาด้านประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย
พะเยา มีองค์ประกอบ ดังนี้
๔.๑ ดร.สมนึก พิมลเสถียร
ประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์
รองประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๓ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
๔.๔ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์
๔.๕ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์
กรรมการ

๑๕

ประธานสภาพนักงาน
๔.๖ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
๔.๗ นายชานาญ แสงแก้ว
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูอ้ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๘ นางสาวรัตนา จุมปา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบคุณภาพ
โดยให้ มี ห น้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษาในการก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และ
เป้าหมายในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจุดมุ่งหมาย และภาพรวมในการบริหารงานและการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้บริหารที่จะติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตริ ายชื่อผูบ้ ริหารที่จะติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑๗ ราย และผู้บ ริหารที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่
การประเมิน จานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ
ระเบีย บวาระที่ ๔.๓๔ เรื่อ งขออนุมั ติผูก พันงบประมาณค่าเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จานวน
๑ คัน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ให้ ผู ก พั น งบประมาณค่ าเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่ นั่ ง จ านวน ๑ คั น โดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผูกพัน ๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จานวน
๓๙๙,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน
๓๙๙,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จานวน
๓๙๙,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จานวน
๓๙๙,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จานวน
๓๙๙,๐๐๐ บาท

๑๖

๒. ให้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิท ยาลั ย พะเยา ประเทศไทย กั บ มหาวิทยาลั ย ครุศาสตร์ไห่ หนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่าด้วย การอบรมภาษาจีนแบบเข้ม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประเทศไทย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ครุศ าสตร์ไ ห่ ห นาน สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ว่าด้วย การอบรมภาษาจีนแบบเข้ม
ระเบียบวาระที่ ๔.๓๖ เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระห ว่ า ง ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ป ระเท ศ ไท ย กั บ ส านั ก ภ าษ า (Language Academy)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ประเทศไทย กั บ ส านั ก ภาษา (Language Academy) มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
ระเบียบวาระที่ ๔.๓๗ เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาล จานวน ๓ แห่ง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบ (ร่าง) บัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและผลิต บัณ ฑิ ตเภสั ช
ศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
๒. เห็น ชอบ (ร่าง) บัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและผลิต บัณ ฑิ ตเภสั ช
ศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลลาปาง จังหวัดลาปาง
๓. เห็น ชอบ (ร่าง) บัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและผลิต บัณ ฑิ ตเภสั ช
ศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

๑๗

๔. เห็นชอบให้ยกเว้นการใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลในเรื่อง กาหนดภาระงาน สถานที่ทางาน การลงเวลา ฯลฯ สาหรับอาจารย์ที่
ไปปฏิบัติงานที่แหล่งฝึกงานด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องขออนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่ออนุมัติปริญ ญา ปีก ารศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
มติ ที่ ป ระชุม รับ ทราบ และมอบให้ ฝ่ายเลขานุ ก ารนารายชื่อผู้ส าเร็จการศึ ก ษาเพื่ ออนุมั ติป ริญ ญา
แนบท้ายรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง
ระเบี ย บวาระที่ ๕.๒ รายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานของคณะกรรมการศึ ก ษาและ
พิจารณาแนวทางการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต เพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทาง
แก้ปัญหาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องบริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จากัด ขอรับทราบผลการพิจารณาการขอคืน
สิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตที่คงเหลือตามสัญญา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ให้แจ้ง บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จากัด ว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน
การขอหารือสานักงานอัยการสูงสุดกรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยา ขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
แล้วยังคงต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลตาบลแม่กาต่อไปอีกหรือไม่อย่างไร เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วมีความเห็นว่า
มหาวิท ยาลั ย ควรท าการปรับ ปรุงเรื่อ งกฎระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ควรปรับปรุงเรื่องระบบ

๑๘

บัญ ชี และจัด ท ารายงานทางการเงิน ให้ถู ก ต้ อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บ ริห ารใช้ในการตัดสิ นใจ และ
มหาวิทยาลัยควรทาการปรับปรุงแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
มาตรา ๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ า ด้ ว ย ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาต่อไป
มติ ที่ประชุมมอบให้มหาวิทยาลัย รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พะเยาไปดาเนินการต่อไป
ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ น. ห้ อ งประชุ ม L๘๐๗ ชั้ น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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