
รายงานการประชุมเวียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ ๑๒๓ (๗/๒๕๖๐) 
…………………………………….. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                
โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป                   
และเมื่อคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสาน                     
ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบการระบุความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจาย            
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ก่อนน าเสนอที่ประชุม       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๒... 

 

 



 -๒- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขหน้า ๖๖ – ๖๘ ตรวจสอบการระบุความรับผิดชอบหลัก 
และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา         
(Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป                              
และเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ               
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไขและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร           
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต        
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



 -๓- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว 
ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ ตรวจสอบ                      
การปรับแก้ไขก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 

 

 



 -๔- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป            
และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสาน                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ตรวจสอบการปรับแก้ไข          
และมอบ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป            
และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอที่ประชุม       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 

 

 



 -๕- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร    
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว           
มอบคณะวิทยาศาสตร์ ประสานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  หมั่นดี และ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน ตรวจสอบการปรับแก้ไข                                                 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ                    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา            
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิทยาศาสตร์          
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี          
และเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



 -๖- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่     
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการ                        
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข (ร่าง)                
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประสานรองศาสตราจารย์                      
ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุม            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐... 

 

 



 -๗- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข 
(ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประสานรองศาสตราจารย์       
ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุม            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์          
ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ                    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



 -๘- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขหน้า ๖๔ – ๖๘ ตรวจสอบการระบุความรับผิดชอบหลัก                         
และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา               
(Curriculum Mapping) ให้ครบทุกด้าน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป             
และเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์           
ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบ                              
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓... 

 

 



 -๙- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร     
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว 
มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร     
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว 
มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม... 

 

 



 -๑๐- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป           
และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสาน                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ และ ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุม            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น             
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป           
และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสาน                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ และ ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุม            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



 -๑๑- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป           
และเมื่อคณะศิลปศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะศิลปศาสตร์ ประสาน                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  กาวีระ และ ดร.ธฤษิดา  ปัญโญศักดิ์ ตรวจสอบการปรับแก้ไข ก่อนน าเสนอที่ประชุม            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘... 

 

 



 -๑๒- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง                 
กับเนื้อหาที่สอน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐศาสตร์                          
และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                             
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐             
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                   
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว            
มอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ และ ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน                   
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 
 

มติ  ที่ประชุม... 

 

 



 -๑๓- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่     
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะนิติศาสตร์                     
ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะนิติศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) 
หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะนิติศาสตร์ ประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์                                   
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา           
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะนิติศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                         
โดยมอบคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป                            
และเมื่อคณะแพทยศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะแพทยศาสตร์ ประสาน                  
ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต และตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน                           
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                         
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 

 

 



 -๑๔- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่๔.๒๒ เรื่อง  (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่      
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ 
ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว   ตามมติที่ประชุมแล้ว มอบคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ประสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา   
(ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบกองบริการการศึกษา น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี - 

 

 

 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)... 

 

 



 -๑๕- 

 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


