
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและประธานหลกัสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  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. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 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 าคณะศิลปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑/๑๔ 



 

 

 

 

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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบรับการเปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก               

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  ๑.๒ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๔  ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รวมจ านวนการ

ประชุมตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจ านวน ๑๔ ครั้ง  

  ๑.๓ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองกลาง งานประชุมและพิธีการซึ่งแจ้งมติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๖ (๒๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน (เพิ่มเติม) ภายในส านักงานส่วน

งาน คือ ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

   ๑. อนุมัติจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน (เพิ่มเติม) ภายในส านักงานส่วนงาน 

คือ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

   ๒. มอบกองแผนงาน ประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน จัดท าประกาศ

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน (เพิ่มเติม) ภายในส านักงานสว่นงาน คณะศิลปศาสตร์ 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ กองกฏหมายและทรัพย์สินได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งให้

ทราบว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใน

ส านักงานคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในประกาศข้อ ๔ ระบุว่า “ให้แบ่งหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในส านักงานคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม โดยให้จัดตั้งศูนย์ภาษา เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในส านักงานคณะศิลปศาสตร์” โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกาศ   

ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๒/๑๔ 



 

 

 

 

  ๑.๔ ประธานฯ น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก

โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ

กล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศลิปศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการ “รูปแบบกลวิธีการแปลข้ามวัฒนธรรม  : กรณีลาบพะเยา” 

รับผิดชอบโครงการโดย ดร.สิงหค์ า รักป่า อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๒. โครงการ “การใช้โมเดลการสอนการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การคิด

วิเคราะห์ การท างานกลุ่ม และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ” รับผิดชอบ

โครงการโดย ดร.ดารินทร อินทับทิม อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๓. โครงการ “การพัฒนาบทเรียน E-learning วิชาวรรณคดีเอกของไทย 

(๑๔๔๑๓๐)” รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์คงอมร เหมรัตนร์ักษ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 

   ๔. โครงการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความ

ตระหนักรู้เรื่องหน่วยค าในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย” รับผิดชอบโครงการโดย ดร.นริศา ไพเจริญ 

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      

 ๑.๕ ประธานฯ น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก

โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ที่โครงการ “การพัฒนาทักษะด้านชุมชนส าหรับผู้เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

และวิธีการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ” ได้รับการคัดเลือกใหร้ับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑.๖ ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

เรื่อง การแลกเปลี่ยนทางวิชาการตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  และ

โรงพยาบาลเชียงใหมฮ่อสพิทอล  

 ๑.๗ ประธานฯ น าเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๕ โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้า-

พันบาทถ้วน) เบิกจา่ยจากแผนงานวิจัย กองทุนวิจัย หมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบรายได้คณะ

ศิลปศาสตร์ ซึ่งกองบริหารงานวิจัยจะเสนอเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ต่อไป 

 ๑.๘ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแจ้งการ

จัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๔  งวดที่  ๑ ให้กับคณะศิลป-

ศาสตร์เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษาแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
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เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๔๑.๑๘ บาท (สี่หมื่นหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) เบิกจ่ายจากกองทุนเงิน

นอกงบประมาณ (รวมเงินรับฝาก) โครงการเงินรับฝาก-มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว

ชนบทปีการศึกษา ๒๕๖๔ รหัสโครงการ ๙๙๖๖๕๐๐๔ 

 ๑.๙ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้รายงานความก้าวหน้า

แผนยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาคณะประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว 

 ๑.๑๐ ประธานฯ น าเสนอเอกสารรายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะ

ศลิปศาสตร ์   

 ๑.๑๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างาน

บริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์  

  ๑.๑๒ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างาน

บริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๓ ประธานฯ น าเสนอรายงานการท าลายเอกสารลับและเอกสารคณะศิลป-

ศาสตร์ ซึ่งด าเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมน าเสนอหนังสือรับรองการท าลายเอกสาร

ความลับ/เอกสาร  จากวงษ์พาณิชย์  สาขาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์   

กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์  

  ๑.๑๔ ประธานฯ น าเสนอรายงานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

และการจ าหน่ายพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยรายการแจ้งว่าในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รายงานให้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อีกจ านวน 

๓๓๐ รายการ และจะด าเนินการจ าหน่ายพัสดุระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางสาว

มนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์    

 ๑.๑๕ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝา่ยบริหาร น าเสนอรายงานกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์และกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม 

๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

  ๑.๑๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมวิพากษ์ผลการศึกษา ประจ าภาค

การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ผ่านระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Web Conference เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  

 ๑.๑๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้สอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Web Conference เมื่อวันที่ ๕ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๔/๑๔ 



 

 

   
  

   ๑.๑๘ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนา ซึ่ง

แจ้งรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือ

ลาศึกษาต่อดว้ยทุนส่วนตัว   

   ๑.๑๙ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมทราบ ติดตามและจัดท าข้อมูลโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการ

แทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์   

   ๑.๒๐ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุมัติรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

คณะศิลปศาสตร์   

  ๑.๒๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานวัสดุคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงนิและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 

  ๑.๒๒ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง 

(AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรวจสอบและรายงานโดย นางสาว          

สุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๒๓ ประธานฯ น าเสนอเอกสารของงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งรายงานรายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุภาพร ค ารศ รักษาการแทนหัวหน้างาน

วิชาการคณะศลิปศาสตร ์

  ๑.๒๔ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงเตรียมพื้นที่จัดท าศูนย์ 

จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงนิและบัญชี คณะศิลปศาสตร์   

 ๑.๒๕ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอคู่มือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT MANUAL ๒๐๒๒ ซึ่งคู่มือ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้ท าความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมินและใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของตนเองให้มีการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและต่อประเทศมากยิ่งขึ้น   

 

 ๑.๒๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอ

รายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์ โดยเป็น

ผลงานวิจัยระดับชาต ิจ านวนทั้ง ๒ เรื่อง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๕/๑๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.๒๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประธาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ น าเสนอรายงานการประชุมคณะท างานหลักสูตร

ภาษาศาสตร์ประยุกต ์เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

 ๑.๒๘ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมงานแผนงาน ส านักงานคณะศิลป-

ศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ 

เชดิสกุล รักษาการแทนหัวหนา้งานแผนงานคณะศิลปศาสตร์   

 ๑.๒๙ ประธานฯ น าเสนอรายการผลงานวิจัยตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) คณะ

ศิลปศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยจ านวน ๑๕ ผลงาน รวบรวมและจัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์  

  ๑.๓๐ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองบริการการศึกษา ซึ่งส่งส าเนามติสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งแจ้งมติที่ประชุมสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยาในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดังนี้ 

   - ระเบียบวาระที่ ๔.๓๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จ านวน ๔ หลักสูตร ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๔ 

หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   - ระเบียบวาระที่ ๔.๓๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๑๔ หลักสูตร ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๑๔ หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะศลิปศาสตร์ด้วย 

 ๑.๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

รายงานข้อมูลป้อนกลับส าหรับพัฒนามาตรฐานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓      

โดยแจ้งให้ทราบว่ารายงานดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับ       

ปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับคณะผู้บริหาร ประธาน

หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในการวิเคราะห์และอ้างอิงเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และสะท้อนปัญหาหรืออุปสรรค 

และความต้องการด้านการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ของนิสิต ปัจจุบันและนิสิตที่ส า เร็จ

การศกึษา รวมถึงการรับทราบข้อเสนอแนะและความตอ้งการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและผูใ้ช้บัณฑติ  

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๖/๑๔ 



 

 

 

 ๑.๓๒ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานการด าเนินการของ

คณะศลิปศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตัวชีว้ัดเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ๕ ด้าน ดังนี ้

   ๑. ด้านบริหาร รับผิดชอบโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ

รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  

    ๑.๑ การเข้าร่วม EdPEx Screening 

    ๑.๒ ระบบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส  

   ๒. ด้านวิชาการ รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม  รอง-

คณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน ๖ ตัวชีวั้ด ได้แก่ 

    ๒.๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน  

จ านวน ๑ โครงการ 

    ๒.๒ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (หรือวิจัยในช้ัน

เรียน) งบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๔ โครงการ 

    ๒.๓ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (หรือวิจัยในช้ัน

เรียน) งบประมาณรายได้คณะศลิปศาสตร์ จ านวน ๑๐ โครงการ 

    ๒.๔ หลักสูตรระยะสั้น งบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ 

หลักสูตร 

    ๒.๕ หลักสูตรระยะสั้น งบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ 

หลกัสูตร 

    ๒.๖ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาในหมวดวิชา

ศกึษาทั่วไป) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ งบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ โครงการ 

   ๓. ด้านการวิจัย รับผิดชอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์  

รองคณบดีฝา่ยวิจัย จ านวน ๑ ตัวชี้วัด การตพีมิพ์ระดับนานาชาติ จ านวน ๑๕ เรื่อง 

   ๔. ด้านคุณภาพนิสิต รับผิดชอบโดย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดี

ฝา่ยคุณภาพนิสิต มีจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  

    ๔.๑ นวัตกรรมการดูแลนสิิตดา้นสุขภาพจิต จ านวน ๑ โครงการ 

    ๔.๒ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต : ระบบสนับสนุนการ

ติดตามปัญหาสุขภาพจิตนิสติคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ 

   ๕ . ด้ านท านุ บ ารุ งศิ ลปและวัฒ นธรรม  จ านวน  ๑  ตั ว ชี้ วั ด  การส่ ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล รับผิดชอบโดย 

อาจารย์ณัฐวร วงศจ์ติราทร รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๗/๑๔ 



 

 

  
       

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams เพื่อ

รับรองรายงานการประชุม 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน

จันทร์ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยไม่มทีี่แก้ไข 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    ๔.๑ การทาบทามเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย 

สายมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีหนังสือถึง

คณะศิลปศาสตร์ เพื่อทาบทามเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบรับการ

เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าวแล้ว นั้น เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยเข้าใจว่าการเป็นเจ้าภาพ

คือการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศววร จึงได้ถอนตัวจากการเป็น

เจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 

และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดการประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศววร ในฐานะเจ้าภาพ

งานจัดงานประชุมเครอืข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ จึงขอ

ทาบทามคณะศิลปศาสตร์เป็นเจา้ภาพจัดงานประชุมเครือข่ายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ    ๑. ปฏิเสธการทาบทามเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องจากมีพันธกิจที่ต้องด าเนินการภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ 

และไม่ได้มีแผนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเครือขา่ยฯ 

   ๒. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ประสานยังคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งปฏิเสธการทาบทามเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่ให้ความร่วมมือเป็น

เจ้าภาพร่วมฯ 

 
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๘/๑๔ 



 

 

 

 

   ๔.๒ รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรการเรียนยอด

เยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหนังสือถึง

คณะศิลปศาสตร์เพื่อให้เสนอรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรการเรียน

ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จึงขอเสนอ

รายชื่อนิสติระดับบัณฑติศกึษา จ านวน ๒ ราย ได้แก ่

  ๑. นางสาวศิริกาญน ์ ศรวีิศาล รหัสนสิิต ๕๘๑๑๔๐๘๗ 

  ๒. พระมหากีรต ิ ฉัตรแก้ว รหัสนสิิต ๕๘๑๑๔๐๗๖ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งงาน

วิชาการคณะศิลปศาสตร์ได้ตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตดังกล่าวแล้ว โดยนิสิตทั้งสองรายมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

เกณฑ์แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอที่

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตร

การเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ๑. เห็นชอบการเสนอรายชื่อนิสติระดับบัณฑติศกึษา จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 

   ๑. นางสาวศิริกาญน ์ศรวีิศาล  รหัสนสิิต ๕๘๑๑๔๐๘๗  

   ๒. พระมหากีรติ ฉัตรแก้ว  รหัสนสิิต ๕๘๑๑๔๐๗๖  

นิสติระดับบัณฑติศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรตบิัตรการเรยีนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

ต่อไป 
 

   ๔.๓ รายชื่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์  

  อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี  

การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์ได้ส ารวจบุคลากร

สายวิชาการเพื่อสอบถามการตอบรับการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงน าเสนอ

ข้อมูลตอ่ที่ประชุมดังนี้ 

    ๑. ห้องส าหรับการฝึกซ้อมคือ จ านวน ๑๒ ห้อง ได้แก่ห้อง UB ๐๐๕  

หอ้งเรียนอาคาร CE ๐๕ และหอ้งเรียนอาคาร CE ๐๖ และหอ้งรับรองผู้ปกครองใชห้้อง UB ๐๐๕  

    ๒. จ านวนบัณฑิตที่ตอบรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ จ านวน ๑๓๑ คน แบ่งเป็น  

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๙/๑๔ 



 

 

 

      

     ๒.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต   จ านวน     ๗     คน  

     ๒.๒ ระดับมหาบัณฑติ  จ านวน     ๔     คน  

     ๒.๓ ระดับบัณฑติ จ านวน     ๑๒๐ คน 

    ๓. จ านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจ านวน ๖๐ คน ประกอบด้วย 

     ๓.๑ ผูบ้ริหารคณะศิลปศาสตร์          จ านวน       ๙  คน 

     ๓.๒ อาจารย์ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมบัณฑิต    จ านวน     ๓๔ คน 

     ๓.๓ บุคลากรสายสนับสนุน                 จ านวน    ๑๕  คน 

     ๓.๔ พนักงานขับรถ                           จ านวน      ๒  คน 

    ๔. แนวปฏิบัติส าหรับบัณฑิต บุคลากร และบุคคลภายนอกในการเข้า

ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     ๔.๑ ส าหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งที่ประสงค์

ถ่ายรูปหมู่และประสงค์ไม่ถ่ายรูปหมู ่

     ๔.๒ ส าหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ประสงค์

ถ่ายรูปหมู่อาจารย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติหนา้ที่แต่ประสงค์ถ่ายรูปหมู่ 

     ๔.๓ ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

     ๔.๔ ส าหรับประชาชนทั่วไป (ญาติบัณฑิต) หรือบัณฑิตที่ไม่เข้ารับ 

และไม่ถ่ายรูปหมู่ แต่มีความประสงค์เข้ามหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และไม่ถ่ายรูป

หมู ่แตม่ีความประสงคเ์ข้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๕. ก าหนดการถ่ายรูปหมู่วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ลานจอด

รถยนต์ อาคารเรียนรวมภูภามยาว (ฝั่งอ่างเก็บน้ า) โดยคณะศิลปศาสตร์เป็นสแตน B และ C และขอความ

เห็นชอบ 

  ๑. รับทราบและเห็นชอบการด าเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์  

  ๒. เห็นชอบงบประมาณในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน ๑๖๐,๒๖๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองรอ้ยหกสิบบาทถ้วน) 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ๑. เห็นชอบข้อมูลตามที่น าเสนอและเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ 

   

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๐/๑๔ 



 

 

 

 

  ๒. เห็นชอบงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ จ านวนเงนิ ๑๖๐,๒๖๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยหกสิบ-

บาทถ้วน) 

  ๓. มอบ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์  
 

   ๔.๔ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ราย         

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต 

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา 

คล้ายสิงห์โต ขอส่งเอกสารเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

ภาษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาวัจนปฏิบัติศาสตร์และปริเฉทวิเคราะห์ โดยเอกสารที่ยื่นเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์ ประกอบด้วย  

   ๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓) จ านวน ๖ ชุด 

   ๒. เอกสารแสดงผลงานทางวชิากการประกอบด้วย 

    ๒.๑ รายงานผลงานวิจัย  

    ๒.๒ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม ASEAN Citation Index 

(ACI) และกลุ่มศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย หรอื Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  

    ๒.๓ บทความวจิัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม SCOPUS Q๔  

    ๒.๔ ต าราที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม 

๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต ได้ชี้แจงกรณีผลงานวิจัยที่ผลงานวิจัยเพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ได้ขอจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบการยื่นเอกสารเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย         

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๕ การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติจนีศกึษา ครั้งที่ ๑  

   ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-

หลวง ได้มหีนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเชญิเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๑/๑๔ 



 

 

 

 

ระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีนในวิถีใหม่”       

จัดขึน้ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ขอ้มูล 

ทางวิชาการ  เพื่อเปิดมุมมองและโอกาสความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับจนีศกึษา  ทั้งในด้านภาษา 

และวัฒนธรรม การเรียนการสอนภาษาจีน และเศรษฐกิจและสังคมจีน และเพื่อการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยด้านจีนศึกษา ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จึงขอที่ประชุมพิจารณา   

การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

โดยคณะที่เป็นเจา้ภาพร่วมจะให้การสนับสนุนผูเ้ข้าร่วมประชุมในด้านงบประมาณการปฏิบัติงาน 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ๑. เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ กับ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

   ๒. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประสานยังศูนย์ภาษา

และวัฒนธรรมจีนสิรนิธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแจ้งการตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วม 
 

   ๔.๖ การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศลิปศาสตร ์

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้มีหนังสือถึง

ประธานหลักสูตรเพื่อส ารวจการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา คณะศิลป-

ศาสตร์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งประธานหลักสูตร

ได้ส่งข้อมูลกลับมายังคณะฯ แล้ว และมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๒ ราย ประสงค์

ขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา ๑ ภาคการศกึษา  ดังนี้ 

  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๓ ราย 

รายชื่อดังนี้ 

   ๑. นางสาวรพีพร เสารแ์ดน รหัสนสิิต ๖๐๑๑๓๘๘๗ 

   ๒. ว่าที่รอ้ยตรี วชริวิชญ์ บุญทา รหัสนสิิต ๖๐๑๑๓๘๙๘ 

   ๓. นางสาวจรรยา ค ามาเร็ว รหัสนสิิต ๖๐๑๑๓๘๕๔   

  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  แผน ข จ านวน ๒ ราย รายชื่อ

ดังนี้ 

   ๑. นางสาว Diosa Missme รหัสนสิิต ๖๑๔๑๐๖๔๒ 

   ๒. นายเจนนุวัตร นิตวิิทยากุล รหัสนสิิต ๖๐๑๑๓๙๐๐ 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๒/๑๔ 



 

 

 

 

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ ๑.๑ จ านวน ๓ ราย รายชื่อดังนี้ 

   ๑. นางสาวนวพร ค าเมอืง  รหัสนสิิต ๕๙๑๑๓๗๒๘ 

   ๒. นางสาวประไพพรรณ กิ้วเกษม รหัสนสิิต ๕๙๑๑๔๑๗๘ 

   ๓. นางสาวกานตร์ว ีแพทยพ์ทัิกษ ์  รหัสนสิิต ๕๙๑๑๓๗๑๗  

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และแบบ ๒.๑ จ านวน ๒ ราย รายชื่อ

ดังนี้ 

   ๑. นางผกาเพ็ญ จรูญแสง รหัสนสิิต ๕๙๑๑๔๑๖๗ 

   ๒. นายชวรินทร์ ค ามาเขียว รหัสนสิิต ๕๙๑๑๓๗๓๙ 

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ ๒.๑ จ านวน ๒ ราย รายชื่อดังนี้ 

   ๑. นางเสาวลักษณ์ ทะรินทร์ รหัสนสิิต ๕๙๑๑๓๗๗๓ 

   ๒. นางสาวมนฤดี สารใจ รหัสนสิิต ๕๙๑๑๓๗๖๒ 

ประธานหลักสูตรได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-  

โรนา ๒๐๑๙ ท าให้นิสิตมีอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล การทดลองใช้เครื่องมืองานวิจัยผ่านช่องทางออนไลน์ 

กลุ่มตัวอย่างขาดความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การสื่อสาร ความสม่ าเสมอของการเข้าเรียนไม่เต็มประสิทธิภาพ 

รวมถึงข้อจ ากัดในการเดินทางออกนอกพื้นที่ การปฏิเสธและหรือเลื่อนการให้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ      

ในการวิจัย  

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ๑. มอบประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาตรวจสอบข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๒ ราย ที่ประสงค์ขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑติศกึษาอีก ๑ ภาคการศกึษา  

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตรายวิชาแกนระดับปริญญาตรีของคณะ    

ศลิปศาสตร ์

   ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณากรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตรายวิชาแกนระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้

เป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยพะเยา  และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น 

ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติจริง จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 

    

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๓/๑๔ 



 

 

 

 

   ๑. รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา รหัสรายวิชา ๑๔๖๒๐๑ จากเดิม จ านวนหน่วยกิต   

๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนเป็น ๓(๒-๒-๕) 

   ๒. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รหัสรายวิชา ๑๔xxx จากเดิม จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 

เปลี่ยนเป็น  ๓(๒-๒-๕) 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา และการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้เรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบัติจริง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตรายวิชาแกนระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ 

จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

   ๑. รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา รหัสรายวิชา ๑๔๖๒๐๑ จากเดิม จ านวน

หนว่ยกิต   ๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนเป็น ๓(๒-๒-๕) 

   ๒. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รหัสรายวิชา ๑๔xxx จากเดิม จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-

๖) เปลี่ยนเป็น  ๓(๒-๒-๕)   

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ  

  -ไม่ม-ี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 

 

 

                               (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

 

                                                       (ดร.รัตนา ยาวิเลิง) 

                                              รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 

                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๔/๑๔ 


