
รายงานการประชุมเวียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ ๑๔๒ (๑๒/๒๕๖๑) 
…………………………………….. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขอเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่ออนุมัติปริญญา และขออนุมัติให้นิสิต            
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีนิสิตย่ืนขอสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑                 
ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว มีนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับ      
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๓,๘๒๙ ราย ดังน้ี 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๐     จํานวน ๓,๖๗๙ ราย 
๑.๑  ระดับปริญญาตรี    จํานวน ๓,๖๑๐ ราย 
๑.๒ ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  จํานวน        ๕ ราย 
๑.๓ ระดับปริญญาโท   จํานวน      ๖๕ ราย 
๑.๔ ระดับปริญญาเอก   จํานวน      ๑๗ ราย 

๒. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑   จํานวน    ๑๓๒ ราย 
๒.๑ ระดับปริญญาตรี    จํานวน    ๑๒๔ ราย 
๒.๒ ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  จํานวน        ๔ ราย  
๒.๓ ระดับปริญญาเอก   จํานวน        ๔ ราย 

  กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรายช่ือผู้สําเร็จ
การศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ืออนุมัติปริญญา และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 
 



 -๒-

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑             
เพ่ืออนุมัติปริญญา และขออนุมัติให้นิสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา             
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ืออนุมัติปริญญา และเห็นชอบให้นิสิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน ๓,๖๗๙ ราย 

๑) ระดับปริญญาตรี  จํานวน ๓,๖๑๐ ราย 
๒) ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จํานวน        ๕ ราย 
๓) ระดับปริญญาโท จํานวน      ๖๕ ราย 
๔) ระดับปริญญาเอก จํานวน      ๑๗ ราย 

๑.๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จํานวน    ๑๓๒ ราย 
๑) ระดับปริญญาตรี  จํานวน    ๑๒๔ ราย 
๒) ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จํานวน        ๔ ราย  
๓) ระดับปริญญาเอก จํานวน        ๔ ราย 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์ที่จะลงนาม (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพให้สามารถประเมินค่า
ปริมาณรังสีให้กับผู้ที่ได้รับรังสีในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี และเพ่ือพัฒนางานวิจัยและแลกเปล่ียนประสบการณ์          
ทางวิชาการร่วมกัน ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่าง     
มหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป  
 
 

มติ ที่ประชุม... 
 



 -๓-

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพ่ือพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๒. มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว           

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 
 
 
 
 

 
............................................................. ............................................................ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ 


