
รายงานการประชมุเวยีน 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพะเยา  

ครัง้ที ่๑๓๑ (๑/๒๕๖๑) 
…………………………………….. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง  ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                  
๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                   
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                       
๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา... 
 
 



 -๒- 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง  ขออนุมัตแิผนการศกึษาการจดัการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต               
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ                  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                       
๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐              
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 
 
 



 -๓- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง  ขออนุมัตแิผนการศกึษาการจดัการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐              
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต          
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                          
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                    
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                           
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔... 
 
 



 -๔- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง  ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร                  
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี        
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษา           
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐        
และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                           
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕... 
 
 



 -๕- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง  ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐        
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร                  
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                     
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี        
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน       
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                          
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอ           
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                           
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร   
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐             
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖... 
 
 



 -๖- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง  ขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา                  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา และหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี      
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                  
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                                       
๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗... 
 
 



 -๗- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง  ขออนุมัติเพิ่มดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่            
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การขออนุมัติเพ่ิมดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเพ่ิมดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ข้อ คือ ข้อ ๗.๙ 
จ านวนบัณฑิตใหม่ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร          
ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิชาการ ได้มีความเห็นว่า
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ข้อ ๗.๙ เป็นดัชนีบ่งชี้ที่หลักสูตรก าหนดเอง จึงเห็นสมควรให้คณะสหเวชศาสตร์          
ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ และมอบฝ่ายเลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา                
เพ่ือพิจารณาต่อไป นั้น 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติเพ่ิมดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติเพ่ิมดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการเพ่ิมดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘... 
 
 



 -๘- 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ         
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง           
และขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี          
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการตามพันธกิจของหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว
จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนให้นักวิจัยลงไปท างานร่วมกับภาคเอกชน และการน างานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์               
เพ่ือพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ เชื่อมโยงกับการใช้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไก               
ในการพัฒนาภูมิภาค ลดความเลื่อมล้ า และขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 และเพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
ภาคเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ         
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง      
และขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา                   
กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย                  
ใน ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน นั้น 

   อุทยานวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ          
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ รายละเอียดปรากฏ         
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม     
ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มจังหวัด   
ภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ต่อไป       
 
 
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 
 
 



 -๙- 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ          

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 
กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ เรื่อง  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ๒๐ รายน าร่อง (๒๐ Flagships) คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น                 
โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (อุทยานวิทยาศาสตร์) ระหว่าง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม กับ มหาวิทยาลยัพะเยา โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม     
(สกน.) หรือ TED FUND มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ    
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มก่อตั้งอยู่ในช่วงยังไม่มีรายได้ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง จ าเป็นที่จะต้องได้รับการจัดสรร
เงินสนับสนุนให้สามารถด าเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งส าคัญในการสนับสนุน      
การน าผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์แล้ว มาประกอบการด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่า       
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนมีนโยบายจัดสรรเงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ                  
ที่มีการพัฒนานวัตกรรม หรือพัฒนาศักยภาพร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบ     
การสนับสนุนเงินอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) แบบให้เปล่าไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าใช้จ่ายของโครงการ       
รายละไม่เกิน ๒ ล้านบาท โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ ในการร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถได้รับการพิจารณา     
การจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุน ด้วยการท าหน้าที่เป็นหน่วยคัดกรองประกอบการ กลั่นกรองประเมินแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ       
เบื้องต้นส่งมายังกองทุน พร้อมให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา และติดามความก้าวหน้าการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ      
อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) หรือ TED FUND จึงได้ส่ง (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๐ รายน าร่อง (๒๐ Flagships)    
คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (อุทยานวิทยาศาสตร์) ระหว่าง ส านักงานปลัด         
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา         
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อก าหนดโครงการ (TOR) มายังมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณา         
หากเห็นชอบโปรดลงนาม ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) กลับมายังส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น 

กระทรวงวิทยาศาสตร์... 
 
 



 -๑๐- 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.)       
หรือ TED FUND จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ                 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๐ รายน าร่อง (๒๐ Flagships) คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดย เครือข่ายร่วมพัฒนา            
ผู้ประกอบการ (อุทยานวิทยาศาสตร์) ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส านักงาน
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                     
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๐ รายน าร่อง        
(๒๐ Flagships) คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (อุทยานวิทยาศาสตร์) ระหว่าง         
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม     
กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ๒๐ รายน าร่อง (๒๐ Flagships) คัดกรองผู้ประกอบการเบื้องต้น โดย เครือข่ายร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ (อุทยานวิทยาศาสตร์) ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดย ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยพะเยา          
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 
 



 -๑๑- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th/prweb       
เมนูด้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้งนี้ ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ กล่าวคือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ                  
ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ขั้นต่ าที่สามารถที่เทียบเคียงกันได้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 

-ไม่มี - 
 
 

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

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

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 

http://www.mua.go.th/prweb%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เมนู
http://www.mua.go.th/prweb%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20เมนู

