
 

 

 

มติย่อ 

รายงานการประชุม 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๕ 

วันเสาร์ ที่ ๕  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม L807 ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

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

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. ศ. (พิเศษ) อรรถพล   ใหญ่สว่าง      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

๒. รศ. ดร.วรากรณ์   สามโกเศศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ดร.วีระชัย   ณ นคร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ดร.สมเกียรติ   ชอบผล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. นายโสภณ   ทองดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นายทรงยศ     โรจนวีระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นายวิทวัส     สวัสดิ์-ชูโต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายวีระชัย   อมรรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐. รศ. ดร.สุภกร    พงศบางโพธิ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     

๑๑. ดร.ณรงค์   ตนานุวัฒน์         ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๒. รศ.กันย์กัญญา   ใจการวงค์สกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ 

๑๓. ผศ. ดร.ดาว    เวียงคำ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยป์ระจำ 

๑๔. รศ. ดร.ฐิตริัตน์   เชี่ยวสุวรรณ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕. ศ. ดร.เสมอ   ถาน้อย    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๖. รศ. ดร.ดิเรก   ธีระภูธร            ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

     ๑๗. ผศ. ดร.ชลธิดา   เทพหินลัพ   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     ๑๘. นายประฐมพงษ์  ทองรอด   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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



- 2 - 
 

 

 

๒. ดร.ทองเปลว    กองจันทร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. นายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ผศ. ดร.วิมลเรขา   ศริิชัยราวรรณ    ประธานสภาพนักงาน 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากลาออก) 

 ศ. (เกียรตคิุณ) คุณหญิงไขศร ี ศรอีรุณ     นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

๑. รศ. ดร.ชวนี         ทองโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. นายวีระ    โรจน์พจนรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รายนามผู้ชี้แจง 

     นางสาวพิมพ์จันทร์   บัณฑรพงศ์    รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ดร.สมบูรณ์     ฟูเต็มวงศ์          รักษาการแทนผู้อำนวยการ 

             สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา     

      ๒. นางสาวเนตรชนก สุขยิ่ง                หัวหน้างานประชุม   

      ๓. นายอาทิตย์                           การดื่ม              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ๔. นางสาวอารียา                        อรุณรับ            นิตกิร  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลาออก 

 

มติ 

                   ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสถานศึกษาระดับอุดมศกึษาที่มีอัตราการชำระหน้ีดทีี่สุด 

 

มติ 

                  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

มติ  

                  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ เรื่อง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การบรกิารทางวิชาการ บูรณาการ

ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพะเยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะนิติศาสตร์)  

และ องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๑.๓.๓  เรื ่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล 

(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๑.๓.๔  เรื ่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้าง 

แหล่งเรยีนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๑.๓.๕ เรื ่อง ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เรื ่อง การแลกเปลี ่ยนทางวิชาการ ตลอดจน 

ความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท         

จอมเทยีน  

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๖ เรื่อง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเรยีนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาทักษะ

เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 

มติ 

  ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๗  เรื่อง กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาลาออก 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๘  เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา (คณบดีคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์) 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๙   เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนงานและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑๐ เรื ่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒ .๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕        

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา                 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และรับรอง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ การขออนุมัตแิต่งตั้งผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

(ลับ) โดยไม่มกีารแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที ่ ๒ .๒  เรื ่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา                 

ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยไม่มกีารแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

     -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายปรัชญา นวนแก้ว 

   

วาระลับ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๒ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายศราวุธ แสงคำ 

 

วาระลับ 
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ระเบียบวาระที ่ ๔.๓ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ของ นายณัฐ นาเอก 

 

วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๔ เรื ่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์) ของ นางสาวโสภา อำนวยรัตน์ 

 

วาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุน     

เชิงพาณชิย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....  

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

  ๑.  อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนเพื ่อสนับสนุนการลงทุน  

เชงิพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....    

  ๒. มอบกองกฎหมาย ตรวจสอบและปรับแก้ไขเนื้อหาบางส่วน รวมถึงองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยามีข้อเสนอแนะ 

  ๓. มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายปรับแก้ไข

ระเบียบดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งหรือ

ร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งบรษิัทจำกัด พ.ศ.  

 

มติ 

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

                         ๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคล

อื่นในการจัดตั้งบริษัทจำกัด พ.ศ. ....                    
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                   ๒. มอบกองกฎหมายจัดทำข้อบังคับดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินเดือนและ 

เงนิค่าตอบแทนอื่นของผู้บรหิาร      

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

                 ๑. เห็นชอบให้ปรับชื่อคณะกรรมการฯ จากเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน

อัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร เปลี่ยนเป็น แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตรา

เงนิเดือนและเงินค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร โดยมีองค์ประกอบดังนี ้

 ๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา   ประธานกรรมการ 

   (ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล  ใหญ่สว่าง) 

 2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

   (ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล) 

 ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

   (นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์) 

 ๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

   (นายทรงยศ  โรจนวีระ) 

   ๕) กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

   (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต) 

   ๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

   (นายวีระชัย  อมรรัตน์) 

  ๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

   (นายโสภณ  ทองดี) 

  ๘) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   เลขานุการ 

  (นายสมทบ  เหล็กสิงห์) 

  ๙) หัวหน้างานเงินเดือนและค่าตอบแทน  ผูช่้วยเลขานุการ 

  (นางสาวศรอีัปสร  ชำนาญยา) 
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  ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที ่ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั ่งดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป                    

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ดังนี ้

    ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

   (นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์) 

     ๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์)       

    ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ  กรรมการ 

    (รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล)  

 ๔) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เลขานุการ 

          (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

      ๕) นางอรพรรณ จินาเฟย          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  

   

ระเบียบวาระที่ ๔.๙  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

  

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศลิปศาสตร์ ดังนี ้

    ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

   (ดร.สมเกียรต ิชอบผล) 

     ๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์)       
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     ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ  กรรมการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ)  

  ๔) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เลขานุการ 

           (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

      ๕) นางสาวสุนิสา จินะโกฎิ         ผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  

 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๑๐ เรื ่อง ขออนุมัติแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดังนี ้

    ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

   (นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์) 

     ๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์)       

    ๓) ประธานสภาพนักงาน   กรรมการ 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ)  

 ๔) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เลขานุการ 

          (นายสมทบ เหล็กสิงห์) 

      ๕) นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง          ผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกล่าว และประสาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี ้

 ๑. เห็นชอบรายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร เพื่อให้ได้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความตอ้งการของส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน ดังนี้   

      ๑)  คณะสหเวชศาสตร์ 

     ๒) คณะศิลปศาสตร์ 

     ๓) คณะพยาบาลศาสตร์ 

  ๒. มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดนโยบายและเป้าหมายของ 

การพัฒนาส่วนงานเพื่อใช้ประกอบการสรรหาแทนสภามหาวิทยาลัย โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์และ 

ความต้องการของส่วนงาน และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี และ

ผู้อำนวยการ พิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาคณบดีและผูอ้ำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป  

   

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒  เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติ     

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  ๑. เห ็นชอบให ้มหาว ิทยาล ัยเสนอช ื ่ อ รองศาสตราจารย ์  ดร.ส ุภกร พงศบางโพธ ิ์  

ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

ตามมาตรา ๒๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๒. เห็นชอบรับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี ้ในรายงานการประชุม  

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

  ๓. มอบมหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

                 ๑. อนุมัติให้แต่งตั ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู ้รักษาการแทน         

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๒. มอบกองกฎหมายจัดทำคำสั ่ง และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในคำสั่งต่อไป                    

    ๓. เห็นชอบรับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี ้ในรายงาน 

การประชุม โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ ขออนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

    ๑. เห็นชอบรายงานผลการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖       

 ๒.อนุมัติให้แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีเป็นผู ้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี ้

๑) นายเสถียร วงศ์สนันท์  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๓๔๙๕ 

๒) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๕๙๔๖ 

๓) นายยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๙๔๔๕ 

 ๓. มอบกองคลังประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั ่งดังกล่าว และประสานสำนักงาน        

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามในคำสั่งต่อไป            
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา                   

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖  เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2565  เพื่อขออนุมัติปรญิญาและเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพิ่มเติม  

  

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64 และ       

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุมัติปริญญาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี

พุทธศักราช 2566 เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ผูส้ำเร็จการศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖4 รวมจำนวน  5  ราย 

ระดับปริญญาตรี  จำนวน         5   ราย 

๒.   ผูส้ำเร็จการศกึษา ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖5 รวมจำนวน 111 ราย 

ระดับปริญญาตร ี  จำนวน              82   ราย 

ระดับปริญญาโท  จำนวน              24   ราย        

ระดับปริญญาเอก  จำนวน            5   ราย 

        รวมทั้งสิ้น  จำนวน               116  ราย 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตร ี

2 ปรญิญา 

 

มติ 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติปรับแผนการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สำหรับนิสิตชั ้นปีที ่ 1  (รหัส 65) ปีการศึกษา 2565  

โดยย้ายรายวิชา จาก ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น ไปยัง ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ดังนี ้

1) รายวิชา 142112 ภาษาจนี 2 3(2-2-5)  

2) รายวิชา 142122 การฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5)  

3) รายวิชา 142201 ศลิปะและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)  

4) รายวิชา 142232 การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5)  

5) รายวิชา 142343 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น 3(3-0-6)  

6) รายวิชา 142429 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5)  

ทั้งนี ้โดยใช้สำหรับนิสติรหัส 65  

                    ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติ หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติ หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยปรับรายวิชา 322221 ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและผิวหนัง 1           

จาก 3(2-2-5) เป็น 3(2-3-6) ทั้งนี ้โดยเริ่มใช้กับนิสติที่เข้าศกึษา ปีการศกึษา 2565 เป็นต้นไป  

                    ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาการบรบิาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังนี ้



- 15 - 
 

 

 

  1) เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา  

      1.1) รายวิชา 341211 บทนำสู่เภสัชเวท 2(1-3-4) 

      1.2) รายวิชา 341311 เภสัชเวท 1 3(2-3-6) 

      1.3) รายวิชา 341331 หลักเภสัชวิทยา 2(1-3-4) 

      1.4) รายวิชา 341332 เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4) 

      1.5) รายวิชา 341212 พฤกษศาสตร์การแพทย์ 3(2-2-5) 

  2) รายวิชา 341312 เภสัชเวช ๒ 2(1-3-4) เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาและ

เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน จาก รายวิชา 341331 หลักเภสัชวิทยา เป็น ไม่ม ี 

     ทั้งนี้ โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น               

ปีการศกึษา 2565 เป็นต้นไป 

  ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี ้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น (Super KPI  ด้านวิชาการ Super KPI 1.1.4) 

หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-skill/Up-skill/New-skill) 

จำนวน ๖ หลักสูตร 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

    ๑. อนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น (Super KPI ด้านวิชาการ Super KPI 1.1.4) 

หลักสูตรระยะสั ้น (Non-degree program) เพื ่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-skill/Up-

skill/New-skill) จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี ้

1) หลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด - 19 

2) หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

3) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วยในภาวะฉุกเฉิน 

4) หลักสูตรการผลิตหนังสัน้ด้วยสมาร์ทโฟน 

5) หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft 

PowerPoint เพื่อยกระดับทักษะการทำงาน 

๖) หลักสูตรการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

                    ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น (Super KPI ด้านวิชาการ Super KPI 1.1.4)   

หลักสูตรระยะสั ้น (Non-degree program) เพื ่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-skill/Up-skill/ 

New-skill) “หลักสูตรการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนแบบไม่ต้องโค้ด”  

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

  ๑. อนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น (Super KPI ด้านวิชาการ Super KPI 1.1.4) 

หลักสูตรระยะส ั ้น (Non-degree program) เพื ่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-skill/ Up-skill/ 

New-skill) “หลักสูตรการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนแบบไม่ตอ้งโค้ด” 

    ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เรื่อง ขออนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โปรแกรม 16 

แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา แผนงานย่อย 

“การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อน

การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษายุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ๕ หลักสูตร 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

                    ๑. อนุมัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื ่น หลักสูตรระยะสั ้น ภายใต้โปรแกรม 16           

แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศกึษา แผนงานย่อย “การพัฒนา

ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉม

สถาบันอุดมศกึษายุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1) หลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร 

  2) หลักสูตรการผลิตแพะ 

  3) หลักสูตรการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ด้วยแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน 

  4) หลักสูตรการพัฒนานักธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่ 

  5) หลักสูตรการบ่มเพาะเกษตรกรสู่นักเทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะแม่นยำ        

             ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑๒ หลักสูตร 
 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี ้          

                                                   1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2564 

2) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรทางการศกึษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

3)  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563  

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

5) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

10) หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์การออกกำลังกายและ 

การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564   

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและ

การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน ๑๑ หลักสูตร 

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี ้
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  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

  2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติม ี เดีย                 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

  4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2560 

  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

  8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

  9) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

  11) หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาสะเต็มศกึษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

       ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม โดยไม่ต้องรอรับรอง

รายงานการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ เรื ่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา            

อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

มติ 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ ดังนี ้

๑. อนุมัตขิยายระยะเวลาการศกึษาใหก้ับนิสติดังกล่าว ดังนี ้

           1.๑ ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น           

ปีการศกึษา 2565 จำนวน 1 ภาคการศกึษา ถึงภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2565 รวมจำนวน  1 ราย ดังนี ้  

      คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

    นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ   รหัสนิสติ 59370329 

   (เข้าศกึษาภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2559) 
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    ๑.2 ขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตที ่เคยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา

การศึกษา ถึงภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมติที ่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยขอขยายระยะเวลาการศึกษาไปอีก 1 ภาคการศึกษา ถึงภาคการศึกษา

ปลาย/ ภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รวมจำนวน 54 ราย ดังนี้ 

    ๑) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมจำนวน 3 ราย 

   ๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

     (๑)  นายเอกราช ตามี ่  รหัสนิสติ 60023247 

     (๒)  นายสรศักดิ์ เครอืทอง  รหัสนิสติ 60023405 

   ๑.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

   นายสุรศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล  รหัสนิสติ 60023292 

   ๒)  คณะนิติศาสตร์ รวมจำนวน 3 ราย 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

    (๑)  ว่าที่รอ้ยตรี กิตติศักดิ์ ทุมเสน รหัสนิสติ 60033529 

 (๒) นายศลิป์ สร้อยสังวาลย์  รหัสนิสติ 60033541 

          (๓) จ่าเอกชาญวิทย์ คิดอ่าน  รหัสนิสิต 60170026   

  ๓) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รวมจำนวน 6 ราย 

๓.๑) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

          นางสาวปรานประภา เชษฐบดี  รหัสนสิิต 59079505 

๓.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

    (๑) นางสาวพฤกษา พันธ์ปัญญา  รหัสนิสติ 59079369 

    (๒) นางสาววินิตตา ลือชัย  รหัสนิสติ 59079459 

                                               (๓)   นางสาวมณีนุช เภตรา   รหัสนิสติ 60076447   

๓.๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

    (๑) นางจารุวรรณ โปษยานนท์ รหัสนสิิต 58370238 

    (๒) นายภูวนารถ ศรทีอง  รหัสนสิิต 58370867 

                            ๔) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 5 ราย 

         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

      (๑) นายณัฐวิทย์ ทองมงคล  รหัสนิสติ 59141044 

   (๒) นายชัชชัย วรพัฒน์    รหัสนิสติ 59141088 

       (๓) นายประกอบ ปะระมะ    รหัสนิสติ 59141370 

   (๔) นายอำนาจ วิชัย   รหัสนิสติ 59141415 
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   (๕) นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์    รหัสนิสติ 59141426 

   ๕) คณะแพทยศาสตร์ รวมจำนวน 4 ราย 

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

(๑) นางสาวระวีพรรณ สุนันต๊ะ   รหัสนสิิต 60058043 

(๒) นายอภิสทิธิ์ ศรรีักษา   รหัสนสิิต 60058100 

  (๓) นางสาวสุธาสินี ประเดชบุญ   รหัสนสิิต 60058076 

(๔) นางสาวภญิญดา ไชยยศ   รหัสนสิิต 60058032 

  ๖) คณะศลิปศาสตร์ รวมจำนวน 12 ราย 

   ๖.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

             (๑) นางสาวรพีพร เสาร์แดน    รหัสนิสติ 60113887 

              (๒) ว่าที่รอ้ยตรี วชิรวิชญ์ บุญทา  รหัสนิสติ 60113898 

              (๓) นางสาวจรรยา คำมาเร็ว    รหัสนิสติ 60113854 

     ๖.๒) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 (๑) นายเจนนุวัตร นิตวิิทยากุล  รหัสนสิิต 60113900 

 (๒) พระเกียรติกร พรมรัตน์  รหัสนสิิต 60113832   

  ๖.๓) หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

     (๑) นางสาวนวพร คำเมอืง  รหัสนสิิต 59113728 

     (๒) นางสาวประไพพรรณ กิ้วเกษม  รหัสนสิิต 59114178 

     (๓) นางสาวกานต์รวี แพทย์พิทักษ์  รหัสนสิิต 59113717 

     (๔) นางผกาเพ็ญ จรูญแสง  รหัสนสิิต 59114167   

     (๕) นายชวรินทร์ คำมาเขียว  รหัสนสิิต 59113739 

  ๖.๔) หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

             (๑) นางสาวมนฤดี สารใจ   รหัสนสิิต 59113762 

            (๒) นางเสาวลักษณ์ ทะรินทร์  รหัสนสิิต 59113773 

  ๗) วิทยาลัยการจัดการ รวมจำนวน 9 ราย 

  ๗.๑)  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

           นางณัฐกฤตา ใจรวมกุล  รหัสนิสติ 60160126 

  ๗.๒) หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

 (๑)  นายยุทธพงษ์ ศรีวชัิยมูล รหัสนิสติ 57160526 

 (๒)  นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รหัสนิสติ 58160280 

 (๓)  นางสาวสุภาวดี คำนาดี รหัสนิสติ 58160303 
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 (๔)  ร้อยตำรวจโทหญิงบุณยวีร์ โชคประเสริฐสม รหัสนิสติ 58160550 

 (๕)  นางศริิพร แสนรัตน ์  รหัสนิสติ 59160191 

 (๖)  นายศุภกรณ์ เลิศไกร  รหัสนิสติ 59160203 

  ๗.๓)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

                    (๑) นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ รหัสนิสติ 59160236 

                                      (๒) นางสาวปุณยนุช ลีฬหะสุวรรณ รหัสนิสติ 59160382 

  ๘) วทิยาลัยการศกึษา รวมจำนวน 12 ราย 

  ๘.๑)  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(๑) นางสาวพัชริน โนวิชัย   รหัสนสิิต 59170350 

(๒) นางสาวมนทิตา ถาแดง   รหัสนสิิต 59170394 

(๑) นางมนเทียรทอง ถาแดง  รหัสนสิิต 59170406 

(๒) นางสาวนันทิดา วิชญาทรัพย์  รหัสนสิิต 59207698 

(๓) นายธันย์พศุตม์ พรหมมา  รหัสนสิิต 60170284 

(๔) นายนุกูล ปัญญา   รหัสนสิิต 60170329 

                                  (7) นางสาวปวีณา แสนกันทา  รหัสนสิิต 60170330 

            (8) นางสาวปภัทสร เรอืงวงค์  รหัสนสิิต 60206970 

  ๘.๒) หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     (๑) นายคงณัฐ แย้มชุติ   รหัสนสิิต 59207610 

     (๒) นางสาวเยาวเรศ เมธาวงศ์  รหัสนสิิต 59206866 

  ๘.๓) หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 (๑) นายฐิตพิงศ์ เหลืองสุวรรณ  รหัสนสิิต 59206888 

        (๒) นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ  รหัสนสิิต 59206934 

   ๒. เห็นชอบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ในรายงานการประชุม       

โดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขอรับอนุปริญญา

นิติศาสตร์ พ.ศ. ...  

 

มติ 

                    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

                         ๑. อนุมัติในหลักการข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ 

พ.ศ. ... โดยมอบกองกฎหมายประสานกองบริการการศกึษาตรวจสอบข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้คำนิยาม 

และอื่น ๆ มีความครอบคลุม 

                   ๒. มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายจัดทำข้อบังคับ

ดังกล่าว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม

ต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณตีำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาว่างลง 

 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

                   ๑. เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง      

ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายก 

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๒. มอบมหาว ิทยาล ัยพะเยาดำเน ินการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสรรหานายก 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
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  ประธานที ่ประชุมนัดประชุมครั ้งต่อไป  ว ันเสาร์ท ี ่  ๑๗ ธ ันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕              

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั ้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อจากนั้น ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการ 

ที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

   

            ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์                    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

         รักษาการแทนผูอ้ำนวยการ                            ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 

           ผู้จดรายงานการประชุม          

  

 

            รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 

                                                                          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

                                                                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


