
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

************************************************** 

ผู้มาประชุม 

 ๑. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ)     ประธานกรรมการ 

 ๒. รองคณบดีฝา่ยบริหารและประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ     กรรมการ 

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.รัตนา  ยาวิเลิง)    

 ๓. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)  กรรมการ 

 ๔. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและประธานหลักสูตรศลิปศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรรมการ     

     ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์)   

 ๕. รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศจ์ติราทร)   กรรมการ 

 ๖. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี   กรรมการ 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)        

 ๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    กรรมการ 

      (ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์)      

 ๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 

     (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)    

 ๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส    กรรมการ 

     (อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)      

    ๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   กรรมการ 

      (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู) 

 ๑๑. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรยีาภัย) 

 ๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)    

 ๑๓. ดร.นรศิา ไพเจริญ        กรรมการ 

 ๑๔. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ       เลขานุการ 

          

 

 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑/๑๕ 



  

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผูท้รงคุณวุฒิคณะศลิปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม) 

 ๒. ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์ฝ่ายบริหาร (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 

 ๓. ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะ

ศลิปศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑.๑ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า      

กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์

เพื่อแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติผลการ

ประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ จ านวน       

๒ ราย ดังนี้  

     ๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ให้

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาไทย อนุสาขาวิชาการศึกษาภาษาไทยในฐานภาษาแม่ 

ตั้งแตว่ันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

     ๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อนุสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๖๓ 

    ๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ประชาสัมพันธ์โครงการ Super KPI ของงานวิชาการซึ่งได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นหลัก 

จ านวน ๔ ประเด็น ดังนี้    

     ๑. Super KPI ๑.๑ หลักสูตรแนวใหม่ 

     ๒. Super KPI ๑.๒ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยกระดับ

คุณภาพชุมชน 

     ๓. Super KPI ๑.๓ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

     ๔. Super KPI ๑.๔ Non-Degree 

และน าเสนอปฏิทินการด าเนนิงานดังกล่าวฯ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตัง้แต่วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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   ๑.๒ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้เวียนแจ้งแนว

ปฏบิัตคิณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งในแนวปฏิบัติ ข้อ ๒ ระบุว่า “๒. การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของ

คณะศลิปศาสตรใ์หด้ าเนินการแบบออนไลน์ไปจนถึงสิน้สุดการสอบกลางภาค ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอนขออนุมัติ

จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (on-site)” และข้อ ๓ ระบุว่า “๓. ในกรณีที่ผู้สอนมีความประสงค์จะจัดการสอน

ในพื้นที่ (on-site) ขอให้ผู้สอนขออนุมัติคณบดีผ่านประธานหลักสูตรพร้อมแนบเอกสารแสดงความพร้อมและ

ยินยอมของนิสิตและผูป้กครอง (ตามแบบฟอร์มของคณะฯ) และแจง้นิสิตก่อนวันจัดการเรียนการสอนในพื้นที่

อย่างน้อยล่วงหน้า ๑๕ วัน และเข้าพื้นที่ตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องเริ่มในวันแรก

ของการเปิดภาคการศึกษาก็ได้”  โดยคณะฯ ได้มอบหมายรองคณบดีเพื่อติดตามและอ านวยความสะดวก

กรณีรายวิชาที่ผู้สอนได้ขออนุมัตจิัดการเรยีนการสอนในพื้นที่ ดังนี้ 

     ๑. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ติดตามการจัดการเรียนสอน 

     ๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่ออ านวยความ

สะดวกด้านอุปกรณ์ ได้แก่ สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ห้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

และการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และของกระทรวงสาธารณสุขใน

การป้องกันและควบคุมโรคโควิด–๑๙ (COVID-19) 

     ๓. มอบ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

เพื่อควบคุม ติดตามนิสิตในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และของ

กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด–๑๙ (COVID-19)  

  ๑.๓ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอค าสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ ๗๓๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (โมดูลที่ ๔) สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 ๑.๔ ประธานฯ น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

    ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

    ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

รายวิชาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

    ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

  ๑.๕ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหาร

ทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ 
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  ๑.๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหาร

ทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุมัติรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงานคณะ

ศลิปศาสตร ์

 ๑.๘ ประธานฯ น าเสนอเอกสารรายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลป-

ศาสตร ์   

 ๑.๙ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารต าแหน่งและ

อัตราก าลัง แจ้งผลการด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ๑.๑๐ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่กองบริหารงานวิจัยแจ้งยังคณะ

ศิลปศาสตร์เพื่อให้เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานด้านวิจัยที่โดดเด่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ โดยคณะฯ ได้

เสนอรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประเภทที่  ๓ รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (UP Outstanding Researcher in 

Humanity and Social Science Research) คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา 

เกาะวิวัฒนากุล แล้ว พบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑.๑๑ ประธานฯ น าเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ตามระเบียบ

กองคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า

แผนการจัดซื้อจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน

ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม

แผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  

   ๑.๑๒ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอรายงานผลการ

ด าเนินการหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา ๓: เมืองท่องเที่ยวแห่ง

ล้านนาตะวันออก จ านวน ๑ หน่วยกิต จ านวน ๓๓ ชั่วโมง 

  ๑.๑๓ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานกิจกรรมที่ปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คณะศิลปศาสตร์  ประจ าเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะ          

ศลิปศาสตร ์ 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๔/๑๕ 



 

 

 

  ๑.๑๔ ประธานฯ น าเสนอรายงานวัสดุคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ  นักวิชาการพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๑๕ ประธานฯ น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และ

วิธีการให้ทุนการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ 

ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศดังกล่าวฯ ได้แนบขั้นตอนการให้ทุนการศึกษาของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ๑.๑๖ประธานฯ น าเสนอประมวลรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุน ภาคการการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑ รายวิชา 

 ๑.๑๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมทราบ ติดตามและจัดท าข้อมูลโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการ

แทนหัวหนา้ส านกังานคณะศลิปศาสตร์ 

 ๑.๑๘ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง 

(AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตรวจสอบและรายงานโดย นางสาวสุกัญญา 

เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์   

 ๑.๑๙  ประธานฯ น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019) ส าหรับบุคลากร 

นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากมหาวทิยาลัยเป็นอย่างอื่น 

 ๑.๒๐  ประธานฯ น าเสนอเอกสารของงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งรายงานรายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุภาพร ค ารศ รักษาการแทนหัวหน้างาน

วิชาการคณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอ

รายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

จัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์ โดยเป็น

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ านวนทั้ง ๔ เรื่อง 

  ๑.๒๒ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ซึ่งแจ้งมติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๓ (๑๘/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ได้มมีตเิรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   ๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง 

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและ

โรงพยาบาลเชียงใหม ่ฮอสพิทอล ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๕/๑๕ 



 

 
 

    ๑. อนุมัติข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล  

และมอบคณะศลิปศาสตร์เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

    ๒. มอบฝ่ายเลขานุการประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

น าเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

   ๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ 

สายแสง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ท าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ให้กับนิสติระดับปริญญาเอก ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

    ๑ . เห็ นชอบ ให้  รองศาสตราจารย์  ดร .ประจักษ์  สายแสง 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ท าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาโครงรา่งวิทยานพินธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานพินธ์ และกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๑๐.๔.๔(๒) วรรคสองที่

ระบุว่า “กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น  ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ” ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 

๒ ราย  

    ๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานส านักงานสภามหาวทิยาลัย

พะเยาน าเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

   ๓. ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีค า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลงานทาง

วิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ท าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับนิสิตระดับปริญญา

เอก ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

    ๑. เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีค า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ 

ท าหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์  และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

๒๕๖๘ ข้อ ๑๐.๔.๔(๒) วรรคสองที่ระบุว่า “กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

แห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ” ใหก้ับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน ๙ ราย  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๖/๑๕ 



 

 

 

    ๒. มอบกองบริการการศึกษาประสานส านักงานสภามหาวทิยาลัย

พะเยาน าเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

   ๑.๒๓ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะศิลปศาสตร์ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 

ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวยังกองแผนงานแล้ว รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ 

แก้วกันทะ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนคณะศลิปศาสตร์ 

   ๑.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ประธานหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ น าเสนอรายงานการประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เพื่อวิพากษ์ผลการเรียนหลักสูตรฯ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

   ๑.๒๕ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานผลการ

ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยงานซ่อมสีผนัง งานซ่อมพืน้และปูกระเบือ้ง 

งานทากันซึม  งานซ่อมประตูและหน้าต่าง  งานซ่อมระบบน้ าทิ้ง  การเดินท่อใหม่  ห้องครัว งานปรับดินและ  

ปูตัวหนอนบริเวณทางลงสู่สวน งานท าฝาตะแกรงเหล็กปิดร่องน้ าบริเวณสนามหญ้า งานซ่อมจุดน้ ารั่วและฝ้า

เพดาน งานทาสีและการเก็บรายละเอียดสีตามจุดต่างๆ ได้ด าเนินการเสร็จสิน้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม

แบบและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

   ๑.๒๖ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานผลการ

ด าเนินงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โคมไฟฉุกเฉิน และเครื่องส ารองไฟอาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยได้

ด าเนนิการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแบบและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้เช่นกัน 

   ๑.๒๗ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต น าเสนอระบบการ

ติดตามประเมินสภาวะของนิสติ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ติดตามผลการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ และเพื่อป้องกันสภาวะความเครียดจากการเรียน และการใช้

ชิวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องผ่านการอบรมการให้ค าปรึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ให้นิสิตเข้าพบและให้ค าปรึกษานิสิตเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง ให้ค าปรึกษาและ

ช่วยเหลือนิสิตภายใต้ระเบียบข้อบังคับ และตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด สรุปข้อมูล

การให้ค าปรึกษาส่งข้อมูลให้ประธานหลักสูตรและหน่วยกิจการนิสิตของคณะศิลปศาสตร์เพื่อน าเสนอต่อ

คณะศิลปศาสตร์เพื่อทราบต่อไป 

   ๑.๒๘ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอรายงานผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร ๑ (ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ) 

จ านวน ๑ หน่วยกิต จ านวน ๓๓ ชั่วโมง โดยมี ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษา

ฝร่ังเศสเป็นประธานหลักสูตร 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๗/๑๕ 



 

 

 
   ๑.๒๙ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอรายงานการประชุม

วิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

  จงึแจ้งท่ีประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๔ เดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 

Teams เพื่อรับรองรายงานการประชุม 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยให้แก้ไขดังนี้ 

  ๑. หน้า ๒๓๔ รายชื่อผู้มาประชุมล าดับที่ ๑๑ และหน้า ๒๔๐ และหน้า ๒๔๑ ระเบียบวาระ

พิจารณาที่ ๔.๒ ปรับแก้ไขชื่อต าแหน่งทางวิชาการจากเดิม “ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย” เป็น 

“รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรยีาภัย”  

  ๒. หน้า ๒๓๕ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมล าดับที่ ๔ ปรับชื่อต าแหน่งทางวิชาการจากเดิม 

“อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง” เป็น “ผูช่้วยศาสตราจารย์โขมพัฒน์ ประวัง”  

  ๓. หน้า ๒๓๙-๒๔๐ ระเบียบวาระพิจารณาที่  ๔.๑ แก้ ไขชื่อภาษาอังกฤษหลักสูตร

ประกาศนียบัตรการสนนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด จากเดิม “Certificate of Shot-Team Spoken Chinese” เป็น 

“Certificate of Short-Term Spoken Chinese” 

  ๔. หน้า ๒๓๙ ระเบียบวาระพิจารณาที่ ๔.๑ ข้อ ๓.๔ แก้ไขค าผิด จากเดิม “ในสถานการณ์

ตางๆ ในบริบทการแนะน าหอ้ง (พิเศษ)” เป็น “ในสถานการณต์่างๆ ในบริบทการแนะน าหอ้ง (พิเศษ)” 

  ๕. หน้า ๒๔๐ ระเบียบวาระพิจารณาที่  ๔.๑ ข้อ ๒ แก้ ไขชื่อมหาวิทยาลัย จากเดิม 

“มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ นครเทียนจนิ” เป็น “มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน” 

  ๖. หน้า ๒๔๐ ระเบียบวาระพิจารณาที่ ๔.๑ ข้อ ๓ แก้ไขค าผิด จากเดิม “ผู้ชวยศาสตราจารย์ 

ดร.คมกฤช ตาชม” เป็น “ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม” 
  

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๘/๑๕ 



 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    ๔.๑ รายชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ

ศกึษาภายในประเทศของนิสติคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  

   ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีหนังสือถึงประธานหลักสูตรเพื่อขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับ 

ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โดย อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ อาจารย์

จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้คัดเลือกนิสิตและ

เสนอชื่อรายชื่อนิสิตผูส้มควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศของ

นิสติคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ดังนี้ 

    ๑.๑ นางสาวชลลดา บุญเทพ รหัสนสิิต ๖๑๑๑๓๖๗๕ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

    ๑.๒ นางสาวแก้วขวัญ ขานตา   รหัสนสิิต ๖๐๑๑๒๘๙๗ สาขาวิชภาษาฝร่ังเศส 

ทั้งนี้ได้จัดท าประกาศเพื่อเสนอคณบดีคณะศิลปศาสตร์ลงนามรายชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุน

สนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศของนิสิตคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

แล้ว จึงขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายในประเทศของนิสติคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   เห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภายในประเทศของนิสติคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ ดังนี้ 

    ๑.๑ นางสาวชลลดา บุญเทพ รหัสนสิิต ๖๑๑๑๓๖๗๕ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

    ๑.๒ นางสาวแก้วขวัญ ขานตา   รหัสนสิิต ๖๐๑๑๒๘๙๗ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
    

๔.๒ ขออนุมัตเิพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ประธาน

หลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ขออนุมัติเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรดังกล่าวฯ เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความ

เห็นชอบ ดังนี้ 

๑. เพิ่มเติม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เบญจาทิกุล เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒. เพิ่มเติม ดร.ปารชิาต โปธิ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๙/๑๕ 



 

 
 
 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF)  ที่ ป ระ ชุม

พิจารณาแล้วมมีต ิ

  ๑. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ขออนุมัติเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี  รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา 

ธีรานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  เสนอ (ร่าง) หลักสูตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตร

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี โดยคณะกรรมการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ได้ด าเนนิการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกลา่ว

ฯ  ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และมอบ  รองศาสตราจารย์  ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์ ประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ  

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิ

  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ โดยให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของรายวิชา 

๑๕๗๗๕๔ ภาษาต่างๆ กับการประยุกต์ (Applied Linguistics for Language Studies) และปรับข้อมูลหมวดที่ 

๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ต ารา/หนังสือ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ให้เป็น

ปัจจุบัน 

  ๒. มอบ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา 

ธีรานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ในส่วนของค าอธิบาย

รายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ๓. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๐/๑๕ 



 

 

 

๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๕  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี รองศาสตราจารย์ ดร. ผณิ นทรา 

ธีรานนท์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ เสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตร

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี โดยคณะกรรมการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวฯ 

อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ประธาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ โดยให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของรายวิชา ๑๕๗๗๕๔ ภาษา

ต่างๆ กับการประยุกต์ (Applied Linguistics for Language Studies) และปรับข้อมูลหมวดที่ ๗ การประกัน

คุณภาพหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ต ารา/หนังสือ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ให้เป็นปัจจุบัน

เช่นเดียวกับวาระเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๒. มอบ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสาน รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา 

ธีรานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ในส่วนของค าอธิบาย

รายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ๓. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕   

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา 

โยธินศิริกุล  ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนีเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) โดยคณะกรรมการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๑/๑๕ 



 

 

ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวฯ  ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  และมอบ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน น าเสนอ 

(ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 

ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิ

  ๑. เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามที่เสนอ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ต ารา/

หนังสือ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์) ให้เป็นปัจจุบัน 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์  

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) โดยคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวฯ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

และมอบ อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) 

ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิ

  ๑. เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ ตามที่เสนอ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(ต ารา/หนังสือ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์) ให้เป็นปัจจุบัน 

  ๒. มอบ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสาน อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์  

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา และปรับ

ข้อความผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs)  

  ๓. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๒/๑๕ 



 

 

 

   ๔.๗ ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาต ิ

  ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มหีนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์

เพื่ อแจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “Empowering Humanities through 

Interdisciplinary Perspective” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางออนไลน์ผ่าน Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ท าความเข้าใจถึงความส าคัญของมุมมองและผลงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ อันมีบทบาทส าคัญต่อการวิจัยใน

อนาคตและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการ และเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงขอ

อนุญาตใช้ตราของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การตอบรับเป็นเจา้ภาพ

ร่วมต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้จะ

ได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนเพื่อน าเสนอและตีพิมพ์บทความระดับชาติ จ านวน ๑๐ บทความ และบทความระดับ

นานาชาติ จ านวน ๓ บทความ ประธานฯ จงึขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ 

   ๑. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ การใช้ตราคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการประชาสัมพันธ์การประชุม

วิชาการระดับชาตติและนานาชาติ 

   ๒. งบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพร่วม เป็นจ านวนเงิน 

๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ๑. เห็นชอบให้คณะศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงการใช้ตราคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

  ๒. เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพร่วม เป็นจ านวนเงิน 

๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

  ๓. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประสานแจ้ง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อแจง้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
    

๔.๘ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่าน

สะท้อนคิด  รหัสวิชา ๑๔๖๑๑๓ หมูเ่รียนที่ ๑  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี  อาจารย์นฤภร แสงศรีจันทร์  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาในรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์        

และการอ่านสะท้อนคิด รหัสรายวิชา ๑๔๖๑๑๓ หมู่เรียนที่ ๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ให้กับ 

นายไหวโฮ่ว อาว จากระดับขั้น C เป็น A  เนื่องจากความผิดพลาดของคะแนนสอบปลายภาค กล่าวคือไม่ได้

ลงคะแนนในส่วนของคะแนนสอบปลายภาค  ท าให้คะแนนของนสิิตไม่ครบถ้วนผลการศกึษาของนสิิตจงึคลาด                      

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๓/๑๕ 



 

 

เคลื่อนจากความเป็นจริง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีรายงาน

การศึกษานิสิตเกินก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การด าเนินการกรณีรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผล

การศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศลิปศาสตร์จงึได้มีค าสั่งคณะศลิป

ศาสตร์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี อาจารย์นฤภร แสงศรีจันทร์ อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด 

รหัสรายวิชา ๑๔๖๑๑๓ หมู่เรียนที่ ๑ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้ว ซึ่งเป็นการกระท า

ความผิดครั้งแรก 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ๑. เห็นชอบให้ อาจารย์นฤภร แสงศรีจันทร์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติ

แก้ไขผลการศึกษารายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด รหัสวิชา ๑๔๖๑๑๓ หมู่เรียนที่ ๑ 

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับ นายไหวโฮ่ว อาว จากระดับขั้น C เป็น A  

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติให้ อาจารย์นฤภร แสงศรีจันทร์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษแก้ไขผลการศึกษา

รายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด รหัสรายวิชา ๑๔๖๑๑๓ หมู่เรียนที่  ๑ ในภาค

การศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ๔.๙ ขอความเห็นชอบกรณีส่งผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม รหัสรายวิชา ๐๐๑๑๐๒ หมูเ่รียน ๒๗๒  

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี อาจารย์สมหมาย รอดแป้น และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์เกริก เจษฎานุวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้า

กว่าก าหนดในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม รหัสรายวิชา  ๐๐๑๑๐๒  หมู่เรียน ๒๗๒ ภาคการศกึษาต้น  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวในโครงการพิเศษเป็น

ครั้งแรก และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา กล่าวคือมีความเข้าใจว่าการส่งรายงานผล

การศึกษาสามารถส่งได้ตามปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วผูส้อน

ต้องส่งรายงานผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ จึงเป็นเหตุให้ส่งผล

การศกึษาล่าช้ากว่าก าหนด  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การด าเนินการกรณีรายงาน

การศึกษานิสิตเกินก าหนด การแก้ไขผลการศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การด าเนินการกรณีรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่าก าหนด การแก้ไขผล

การศึกษา และการไม่มาคุมสอบตามก าหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีค าสั่งคณะ 

ศิลปศาสตร์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี อาจารย์สมหมาย รอดแป้น และ ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์เกริก เจษฎานุวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้ากว่า

ก าหนด  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  รหัสรายวิชา ๐๐๑๑๐๒  หมู่เรียน ๒๗๒  ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้ว ซึ่งเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๔/๑๕ 



 

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ๑. เห็นชอบให้ อาจารย์สมหมาย รอดแป้น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกริก เจษฎานุวัฒน์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติส่งผลการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนดในรายวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม รหัสรายวิชา ๐๐๑๑๐๒  หมูเ่รียน ๒๗๒  ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติให้ อาจารย์สมหมาย รอดแป้น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกริก เจษฎานุวัฒน์ อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติส่งผลการศกึษาล่าช้ากว่าก าหนด  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม รหัส

รายวิชา ๐๐๑๑๐๒  หมูเ่รียน ๒๗๒ ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ  

 (-ไม่ม-ี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  

 

 

 

                               (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

                                                       (ดร.รัตนา ยาวิเลิง) 

                                              รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 

                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๕/๑๕ 


