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                 ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปนประธานในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และหองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และจากบานพักหรือสถานที่สะดวกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ระบบ Microsof Teams 
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การประชุมครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษานำเสนอ
แนวทางการบริหารงานและความกาวหนาในการดำเนินงานของคณะ

เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะและความกาวหนาในการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1.   มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษาควรพิจารณาการลดลงของจำนวนนิสิตในอนาคต ประกอบกับประกาศของครุสภาฯ หรือ

     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จึงขอเสนอ รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีครุศาสตร/

     ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เสนอใหมีการพิจารณาลดหลักเกณฑหรือกรอบมาตรฐานตาง ๆ ลดความเขมงวดลง ตอไปในอนาคต

     จำนวนนิสิตลดลงอาจารยผูสอนจะอยูอยางไร ซึ่งในขณะเดียวกันถาสามารถจางอาจารยพิเศษในลักษณะใดก็แลวแตที่ไมใชเปน

     อาจารยประจำจะสามารถใหดำเนินการไดคลองตัวขึ้น ขอใหเสนอเรื่องนี้ตอที่ประชุมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

     วิจัยและนวัตกรรม 

2.  มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษาควรมุงเนนกับชุมชน และเรื่อง SDGs ซึ่งมีความสำคัญ นำผลงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

     ไปทำใหสอดคลองกับ SDGs จะทำใหมหาวิทยาลัยพะเยามุงไปสูนานาชาติโดยการตีพิมพวารสารนอกเหนือจากการสอนขึ้นยูทูป 

      ถานำการสอนแบบยูทูปนำไปตีพิมพในวารสารนานาชาติจะทำใหเกิดคุณคาเพิ่มขึ้น

     

   
มติที่ประชุม 

          ที่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยและคณบดีวิทยาลัยการศึกษา รับขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ



สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2564 

เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะและความกาวหนาในการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1.   มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหลักสูตร Public Administration และสำรวจผูที่สนใจในหลักสูตรดังกลาว เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

     อยูตางจังหวัด และมีขาราชการทองถิ่นในสวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปนการเพิ่มรายไดใหกับคณะ

2.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน คอนขางเปนปญหาพื้นฐาน เชน สถานที่ งบประมาณ อัตรากำลัง 

    ซึ่งควรมีการพิจารณารวมกันกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการแกไขปญหาดังกลาว และควรมีการนำประเด็นปญหาและอุปสรรค

    ในเชิงคุณภาพมาพิจารณานอกเหนือจากปญหาเชิงปริมาณดวย
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพะเยาและคณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร รับขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่อง การขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

         ไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการปรับลดงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 105,857,700 บาท 

(หนึ่งรอยหาลานแปดแสนหาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)

เรื่อง ขออนุมัติบันทึกขอตกลงระหวาง บริษัทพาโล อัลโต เน็ตเวิรกส (เนเธอรแลนด) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้

 1. อนุมัติ บันทึกขอตกลงระหวาง บริษัทพาโล อัลโต เน็ตเวิรกส (เนเธอรแลนด) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

 2. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปดำเนินการลงนามบันทึกขอตกลงระหวาง บริษัทพาโล อัลโต เน็ตเวิรกส 

               (เนเธอรแลนด) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้

 1. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย กองทุนเพื่อการพัฒนาศูนยการแพทย

               และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๔

 2. มอบคณะแพทยศาสตร สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำระเบียบดังกลาว และประสานสำนักงาน

              สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามตอไป

เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย ยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย กองทุนเพื่อการพัฒนา

ศูนยการแพทย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



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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การขออนุมัติ เปด / ยกเลิก / เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ 

อนุมัติหลักสูตร จำนวน 8 หลักสูตร

 1)  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 2)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564

 3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564

 4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564

 5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564

 6)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 7)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564

 8)  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564

โครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) จำนวน 5 หลักสูตร

 1)  โครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมวิชาชีพพัดลมและระบบทอลม คณะวิศวกรรมศาสตร

 2)  โครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมวิชาชีพการใชไซโครเมตริกในการออกแบบระบบปรับอากาศ 

       คณะวิศวกรรมศาสตร

 3)  โครงการหลักสูตรระยะสั้น ภาษาฝรั่งเศสดานอาหาร 1 (ทฤษฎีสูปฏิบัติ) คณะศิลปศาสตร

 4)  โครงการหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3 : เมืองทองเที่ยวแหงลานนาตะวันออก 

                คณะศิลปศาสตร

 5)  โครงการหลักสูตรระยะสั้น ภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศระดับพื้นฐาน คณะศิลปศาสตร

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร

 1)  เปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

           สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ขออนุมัติปรับปรุงแกไขรายละเอียดในหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร

 1)  ปรับปรุงแกไขรายละเอียดในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

                พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ขออนุมัติยกเลิกการบรรจุหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร

 1)  ยกเลิกการบรรจุหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

               หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 ไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา    

 

    

   

     มติ สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดพิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย

 “ผาน” จำนวน 3 ราย ไดแก 

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นางสาวรุงทิวา กองสอน ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา 

               อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นางสาววิลาวัลย  สมยาโรน ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา 

               อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

           -  อนุมัติการแตงตั้งให นางสาวอัจฉราภรณ  ออนตะวงศ ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสรีรวิทยา 

          

           

การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 


