
 

 

 

รายงานการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

วันเสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

---------------------- 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ศ. (เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี  ศรอีรุณ    นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ศ. (พิเศษ) อรรถพล   ใหญ่สว่าง      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

๓.  รศ. ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. รศ. ดร.ชวนี        ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. ดร.สมเกียรติ   ชอบผล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นายวีระ    โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายทรงยศ     โรจนวีระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายวีระชัย   อมรรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐. รศ. ดร.สุภกร    พงศบางโพธิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     

๑๑. ผศ. ดร.วิมลเรขา  ศริิชัยราวรรณ   ประธานสภาพนักงาน 

๑๒. รศ.กันย์กัญญา   ใจการวงค์สกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ 

๑๓. ผศ. ดร.ดาว    เวียงคำ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยป์ระจำ 

๑๔. รศ. ดร.ฐิตริัตน์   เชี่ยวสุวรรณ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕. ศ. ดร.เสมอ   ถาน้อย    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     ๑๖. ผศ. ดร.ชลธิดา   เทพหินลัพ   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     ๑๗. นายประฐมพงษ์  ทองรอด   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ศ. (เกียรตคิุณ) ดร.เกตุ   กรุดพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ดร.ทองเปลว    กองจันทร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. นายโสภณ   ทองดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นายวิทวัส     สวัสดิ์-ชูโต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. นายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. ดร.ณรงค์   ตนานุวัฒน์         ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

๑. ดร.วีระชัย    ณ นคร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒.  รศ. ดร.ดิเรก   ธีระภูธร             ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

รายนามผู้ชี้แจง 

     ๑. รศ. ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์   ผู้ช่วยอธิการบดี 

     ๒. ผศ.อังคณา   ปานเทือก   ผู้ช่วยอธิการบดี 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ดร.สมบูรณ์     ฟูเต็มวงศ์          รักษาการแทนผู้อำนวยการ 

            สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา     

      ๒. นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง                หัวหน้างานประชุม   

  ๓. นายอาทิตย์                           การดื่ม             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

         -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 ระเบยีบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานของรองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

        

มติ  

                  ที ่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะที ่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง UNESCO รับรองผลอย่างเป็นทางการ ให้จังหวัดพะเยาเข้าร่วมเป็น

สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติของโลก (UNESCO Global Network of Learning Cities) 

 

มติ  

                  ที ่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะที ่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่อง บันทกึข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 
  

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓  เรื่อง รายงานทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา ๓ เดือน (ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕) สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

มติ 

  ที ่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพะเยารับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา

ดำเนนิการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒ .๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕            

เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ 

  ที ่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา                 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยไมม่กีารแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

     -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายอภิชาต บัวกล้า   

     

วาระลับ 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๒ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายณรงค์ ใจเที่ยง  

    

วาระลับ 
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ระเบียบวาระที ่ ๔.๓ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายวรเทพ แซ่ล่อง  

      

วาระลับ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๔ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นางอรพินท์ อินศวร   

     

วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๕ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                     

(รองศาสตราจารย์) ของ นางสาววาทิตา ผจญภัย 

  

วาระลับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐาน

การศึกษา พ.ศ. ... 
 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

  ๑.  อนุมัตริะเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ...   

   ๒. มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายจัดทำระเบียบ

ดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม

ต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง  ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ        

ที่เรยีกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565 

 

มติ 

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

                         ๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

พ.ศ. 2565  

                    ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำประกาศดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘  เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มติ 

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

                    ๑. อนุม ัต ิประกาศมหาว ิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง หลักการและนโยบายการบ ัญชี 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕      

         ๒. มอบกองคลัง ประสานกองกฎหมายจัดทำประกาศดังกล่าว และประสานสำนักงาน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

    ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์)     

    ๒) ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภเิมธีธำรง) 
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    ๓) ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 

     (นายนรชัย  ศรีพมิล) 

 ๔) คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

    (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา  กาวีระ)     

 ๕) คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

 ๖) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

 ๗) รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตริัตน์  เชี่ยวสุวรรณ)       

 ๘) รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน  กรรมการ  

    (นายประฐมพงษ์  ทองรอด)  

 ๙) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กรรมการและเลขานุการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร) 

    ๑๐) ผูช่้วยอธิการบดี (กองคลัง) ผูช่้วยเลขานุการ 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย์อังคณา  ปานเทือก) 

   ๑๑) ผูอ้ำนวยการกองคลัง  ผูช่้วยเลขานุการ 

                                 (นางสาวปวีณา  จันทร์วิจติร) 

          ๒. มอบกองคลัง ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกล่าว และประสานสำนักงาน      

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่ การอนุรักษ์ และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
  

มติ 

    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

     ๑. อนุม ัต ิเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการจัดการการใช ้พ ื ้นท ี ่  การอนุร ักษ ์ และฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี ้

๑) จากเดิม รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

                 (นายประเสริฐ  ศิรนิภาพร) เป็น ที่ปรึกษา 
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     เปลี่ยนเป็น รองผูอ้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ  

                     (นายประเสริฐ  ศิรนิภาพร) เป็น ที่ปรึกษา 

      2) จากเดิม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

                     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  สนิค้างาม) เป็น กรรมการ  

         เปลี่ยนเป็น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

                         (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) เป็น กรรมการ 

       ๓) จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมทิัศน์ 

                (ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย) เป็น กรรมการและเลขานุการ  

                    เปลี่ยนเป็น รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์  

                     (ดร.ชัชวาล  วงค์ชัย) เป็น กรรมการ 

       ๔) เพิ่ม  ผูช่้วยอธิการบดี  

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์)  เป็น กรรมการและเลขานุการ 

   ๒. มอบกองอาคารสถานที่ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกล่าว และประสานสำนักงาน                      

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการตั ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 วงเงนิ 2,442,000,000 บาท (สองพันสี่รอ้ยสี่สิบสองล้านบาทถ้วน)  

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒  เรื่อง  ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 
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  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570         

(แผนระยะ 5 ปี)  

๒. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 7(4) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนระยะ 5 ปี) 

          4. แผนปฏิบัติการส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓  เรื ่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา           

อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

   ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้ก ับนิสิตที ่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา                  

ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ภาคการศึกษา ถึงภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 

รวมจำนวน 5 ราย ดังนี ้ 

                        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

      ๑) นายณัฐวิทย์ ทองมงคล   รหัสนิสติ 59141044 

      ๒) นายชัชชัย วรพัฒน์   รหัสนิสติ 59141088 

      ๓) นายประกอบ ปะระมะ   รหัสนิสติ 59141370 

      ๔) นายอำนาจ วิชัย    รหัสนิสติ 59141415 

      ๕) นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์  รหัสนิสติ 59141426 

                          ๒. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้โดยไม่มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. อนุมัตหิลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

                     ๒. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนีโ้ดยไม่มกีารแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลับ) 

 

วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

                          ๑.  อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

                    ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓  เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา  2564 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑.  อนุมัตริายชื่อผูส้มควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์ ประจำปีการศกึษา 2564 ดังนี้ 

  (1) ถวายปริญญากิตติมศักดิ ์

          ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

         พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)    

   (2) ให้ปริญญากิตติมศักดิ ์

        (2.1) ปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

                คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

           (2.2) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

                 ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ แพทย์หญิงสมศร ีเผ่าสวัสดิ์  

           (2.3) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

                   นายวิทยา อาคมพิทักษ์  
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   ๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานกองกฎหมายจัดทำประกาศ และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง สำนักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้ง เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจมายัง

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

            ประธานที ่ประชุมนัดประชุมครั ้งต่อไป วันเสาร์ท ี ่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕              

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม L807 ช้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการ 

ที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

          

            ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์                     ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

         รักษาการแทนผูอ้ำนวยการ                             ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

      สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 

           ผู้จดรายงานการประชุม           

 

 

            รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

                                                                         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

                                                                              ผูต้รวจรายงานการประชุม 


