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       ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปนประธานในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และหองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และจากบานพักหรือสถานที่สะดวกของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Microsof Teams ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ไดมอบกระเชาผลไมแสดงความยินดี 
แด ศาสตราจารยพิเศษ อรรถพล  ใหญสวาง ที่ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      สภามหาวิทยาลัยพะเยา ไดเชิญ รองศาสตราจารย พรรณยุพา  นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 
มานำเสนอแนวทางการบริหารงานและความกาวหนาในการดำเนินงานของคณะ และไดเชิญ แพทยหญิงกิตติยา ไทยธวัช
รักษาการแทนผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย อังคณา  ปานเทือก
ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงินของศูนยการแพทยและ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปงบประมาณ 2563



สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2564 

เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะและความกาวหนาในการดำเนินงานของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1.   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและซอมแซมหองพักใหสะอาดปลอดภัยใหพรอมเปดใหบริการ 

     และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหมากขึ้น

2.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหลักสูตรใดที่จะบูรณาการหรือรวมทำกิจกรรมดวยกันได เชน รวมมือดานวัฒนธรรม(ขัวศิลปะ) 

     หรือเครือขายในจังหวัดเชียงราย 
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มติที่ประชุม 

          ที่ประชุมรับทราบ และมอบผูอำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยารับขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

   ดำเนินการ

     มติ

     สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดพิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย “ผาน” 

     จำนวน 1 ราย ไดแก 

          -  อนุมัติการแตงตั้งให นางสาวรัชนาพร  โชคชัยสิริ ดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย สาขาวิชาเคมีอินทรีย

     สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดพิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย “ผาน” 

     จำนวน 4 ราย ไดแก 

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นายตระกูล  พรหมจักร ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

               เทคโนโลยีอาหาร

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นายปยะพงษ  แสงแกว ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นายสิทธิศักดิ์  ทองรอง ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นายพชรธัช  ไชยมงคล ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกสเชิงทฤษฎี

           

การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 



การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ

ผูจัดพิมพ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

กองบรรณาธิการ

นางกฤษณา  แปงณีวงค นายอัครพล ดวงพัตรา

นางสาวมนธิรา  กันธะคำ

นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง

นางสาวสุทธาทิพย  ยามจีน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมู 2 ตำแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท 054 466 666 ตอ 1007 

โทรสาร 054 466 703
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การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มติ

        ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จำนวน 17 หลักสูตร ดังนี้

 (1)  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 (2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 (3)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 (4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 (5)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560

 (6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560

 (7)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 (8)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 (9)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 (10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  (11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559

 (12) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 (13) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 (14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 (15) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 (16) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562        

 (17) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

     

    

   

การขออนุมัติแตงตั้งคณบดี 

มติ

        สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดพิจารณาแลวมีมติ ใหแตงตั้งคณบดี จำนวน 3 คณะ ดังนี้

          (1)  อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย นายแพทยสุกิจ พันธุพิมานมาศ เปนคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

                ตั้งแตวันที่ 19  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เปนตนไป

          (2)  อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด จูหวา เปนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

                ตั้งแตวันที่ 19  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  เปนตนไป

          (3)  อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยคลินิกทันตแพทยหญิงทัศนีย เต็งรังสรรค เปนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

                มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตวันที่ 19  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  เปนตนไป


