
  

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ 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. รองคณบดีฝา่ยกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ)    กรรมการ 

 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. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์    กรรมการ     

       ประยุกต์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

 ๑๔. ดร.นรศิา ไพเจริญ        กรรมการ 

 ๑๕. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ       เลขานุการ 

          

 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑/๑๘ 



  

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผูท้รงคุณวุฒิคณะศลิปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม) 

 ๒. ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์ฝ่ายบริหาร (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะ

ศลิปศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑.๑ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา 

ธีรานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ได้รับการตัง้แต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

    ๑.๑.๒ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบการน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง 

๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ น าเสนอโดยอาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ซึ่งได้น าเสนอประเด็นสรุปรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๐๒) และได้การช่ืนชมต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

    ๑.๑.๓ ประธานฯ แจ้งก าหนดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ในวัน

ศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และจัด

อบรมให้ความรู้การจัดท าหนังสือ ต ารา เพื่อการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการของคณะมีผลงานทางวิชาการ

เพื่อใช้ก าหนดในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

    ๑.๑.๔ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝายคุณภาพนิสิต กล่าว

ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ในการด าเนินการฝึกซ้อม

บัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔-

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยได้ฝึกซ้อมบัณฑิตอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด 

    ๑.๑.๕ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝายคุณภาพนิสิต แจ้งให้ที่

ประชุมทราบก าหนดการและกล่าวเชิญชวนกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าห่ม

พระธาตุจอมทอง ครั้งที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐-

๑๗.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตง่กายด้วยชุดพื้นเมอืง 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๒/๑๘ 



 

 

 

    ๑.๑.๖ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองบริการการศึกษาได้รับ

มอบหมายให้ด าเนินการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงได้มีหนังสือแจ้งยังคณะศิลปศาสตร์เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ส่งผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่นระดับคณะ 

ด้านละ ๑ ผลงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์จะได้มีหนังสือแจ้ง

รายละเอียดและแบบฟอร์มยังประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีนิสิตสหกิจศึกษาในรอบที่ผ่านมาเพื่อเสนอรายชื่อ

ต่อไป 

    ๑.๑.๗ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งขอความ

อนุเคราะห์ประธานหลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธ์อาจารย์ในสาขาวิชาทราบการใช้ห้องส าหรับจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ หรือห้องประชุม รวมถึงการให้บริการใช้โปรแกรม Zoom เพื่อจัดการเรียนการสอนและการ     

จัดสอบ     

  ๑.๒ ประธานฯ น าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย 

ระดับงานภายในส านักงานคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

ทั้งนีป้ระกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

  ๑.๓ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย

พะเยา แจ้งหนังสือของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเชิญชวน       

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดท าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินการตามความในมาตรา ๑๒๖ 

เพิ่มเติม  

  ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

กรอบเวลาการพัฒนาหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

หนังสือของกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้งการอนุมัติแบบฟอร์มค าร้องขอบันทึกผลการเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรการเรียนล่วงหน้าของนักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ๓๕) และ

อนุมัตกิารใช้แบบฟอร์มดังกล่าว ตั้งแตว่ันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕     

 ๑.๖ ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมว่ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอ

ความอนุเคราะห์มายังคณะศิลปศาสตร์เพื่อให้จัดส่งข้อมูลการส ารวจผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Outcome 

Based Education ของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  ซึ่ งคณะศิลปศาสตร์มีผู้ ผ่านการอบรม 

Outcome Based Education ของที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) จ านวน ๑๑ ราย ดังนี้ 
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   ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

   ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

   ๓. ดร.รัตนา  ยาวิเลิง  รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

   ๔. อาจารย์ณัฐวร  วงศจ์ติราทร รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต 

   ๕. อาจารย์จักรพงษ์  โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร 

        บัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

   ๖. ดร.เบญจพร  เทพสีหน ู ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร 

        บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ประธานหลักสูตร

        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

        ภาษาอังกฤษ 

   ๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์โขมพัฒน์ ประวัง  อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

   ๙. ดร.จารุกัญญ์ จติรวงศ์นันท์   อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

   ๑๐. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์    อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 

   ๑๑. อาจารย์จนิตนา แปบดิบ   อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 

 ๑.๗ ประธานฯ น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา

สนับสนุนรางวัลส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัย ได้แจ้ง

แนวปฏิบัติการใช้เอกสารประกอบการขอรับและเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงาน

สร้างสรรค์เพื่อใช้ในการขอรับและเบิกเงินรางวัลฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เป็น

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

 ๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน น าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๔๕-๑๗.๐๐ น. ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

 ๑.๙ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุมัติรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

คณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๐ ประธานฯ น าเสนอเอกสารรายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย  นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะ

ศลิปศาสตร ์   

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๔/๑๘ 



 

 

 

 

 ๑.๑๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕  จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างาน

บริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์   

  ๑.๑๒ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะ   

ศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทน

หัวหนา้งานบริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๓ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลป-

ศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

และผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชือ้ รักษาการ

แทนหัวหนา้ส านักงานคณะ ศลิปศาสตร์  

 ๑.๑๔ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานกิจกรรมที่ปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

มกราคม ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะ          

ศลิปศาสตร ์

   ๑.๑๕ ประธานฯ น าเสนอรายงานวัสดุคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

มกราคม ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงานคณะศิลป-

ศาสตร์ และ นางสาวเอมอร  วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะศิลปศาสตร์ แทน นางสาวอรนภา 

อ่องประกฤติ  นักวิชาการพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งลาคลอด 

   ๑.๑๖ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนา ซึ่ง

แจ้งรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทั้งผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือ

ลาศึกษาต่อดว้ยทุนส่วนตัว   

 ๑.๑๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง 

(AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตรวจสอบและรายงานโดย นางสาวสุกัญญา 

เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๘ ประธานฯ น าเสนอค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๘๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งตั้ง ดร.เบญจพร เทพสีหนู เป็น ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป     

   ๑.๑๙ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมทราบ ติดตามและจัดท าข้อมูลโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการ

แทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๕/๑๘ 



 

 

 

 

   ๑.๒๐ ประธานฯ น าเสนอเอกสารของงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ รายชื่อเอกสาร

ประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งรายงาน จัดท ารายงานโดย นางสาวสุภาพร ค ารศ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๒๑ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานการประชุมงาน

บริหารทั่วไป คณะศลิปศาสตร ์ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม

คณะศิลปศาสตร์ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปคณะ

ศลิปศาสตร ์  

 ๑.๒๒ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๒  ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรี ยน โดยมีกลไกการ

ส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ได้มีมติให้ออกประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ กองกฏหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงได้จัดส่งประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคณะศิลปศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์

แก่บุคลากร นิสติและผูเ้รียนต่อไป 

  ๑.๒๓ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์ โดยเป็นผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ านวน ๑ เรื่อง และเป็นผลวิจัย

ระดับชาติ จ านวน ๑ เรื่อง 

 ๑.๒๔ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ น าเสนอข้อมูลจ านวนการ

ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ ๑ คณะศิลปศาสตร์ รวมจ านวน ๕๗๘ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. หลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

จ านวน ๒๖ คน 

   ๒. หลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒ ปริญญา 

(หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

จ านวน ๖ คน 

   ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี  จ านวน ๑๙๑ คน 

   ๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จ านวน     ๘๖  คน 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๖/๑๘ 



 

 

 

 

   ๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จ านวน    ๑๗  คน 

   ๖. หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส จ านวน      ๑  คน 

   ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน  ๒๕๑  คน 

 ๑.๒๕ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งผลการทาบทามเจ้าภาพจัดงาน

ประชุมวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ โดยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะ

สังคมศาสตร ์และมหาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอบรับการ

เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว 

  จงึแจ้งท่ีประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
        

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams   

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

เพื่อรับรองรายงานการประชุม 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยไม่มกีารแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    ๔.๑ ขออนุมัติแก้ ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ รหัสวิชา 

๑๔๖๓๑๑   หมูเ่รียนที ่๕ ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

   ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์ ไชยวงค์ษา  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ รหัสวิชา 

๑๔๖๓๑๑  หมู่เรียนที่ ๕ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนางสาววีรินทร์ เหลืองทองใบ รหัส

นิสิต ๖๒๒๑๓๗๙๙ จากระดับขั้น C เป็น B+ เนื่องจาก อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์ ไชยวงค์ษา ไม่ได้ทวนหรือ

ตรวจสอบผลการเรียนให้ถี่ถ้วนก่อนน าส่งแบบขอแก้ไขการรายงานการเรียน (แก้อักษร I)  ท าให้ผลการศกึษา 

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๗/๑๘ 



 

 

 

 

ของนิสิตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้คณะฯ  ได้มีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบหาข้อเท็จจริงกรณี  อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์ ไชยวงค์ษา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติ

แก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ  รหัสรายวิชา  ๑๔๖๓๑๑ หมู่เรียนที่  ๕ ในภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้ว 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

   ๑. เห็นชอบให้  อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ขออนุมัตแิก้ไขผลการศกึษารายวิชาการเขียนเชงิวิชาการ รหัสวิชา ๑๔๖๓๑๑  หมูเ่รียนที่ ๕ ภาคการศกึษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนางสาววีรินทร์ เหลืองทองใบ รหัสนสิิต ๖๒๒๑๓๗๙๙ จากระดับขั้น C เป็น B+ 

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ รหัสรายวิชา ๑๔๖๓๑๑ หมู่เรียนที่ ๕ ภาค

การศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 ๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนย่อหน้า รหัสวิชา ๑๔๖๒๑๒ 

หมูเ่รียนที ่๒ ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์ ไชยวงค์ษา  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนย่อหน้า รหัสวิชา 

๑๔๖๒๑๒ หมูเ่รียนที ่๒ ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนิสติจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

   ๑. นางสาวนรนิทร์ธร สีสุวัน     รหัสนสิิต ๖๓๒๐๑๖๐๘ จากระดับขั้น F เป็น D 

   ๒. นางสาวปนัดดา ดลวิชัย     รหัสนสิิต ๖๓๒๐๑๖๗๕  จากระดับขั้น F เป็น D+ 

   ๓. นายภูรินทร์  สายสอน   รหัสนสิิต ๖๓๒๐๑๘๗๗  จากระดับขั้น C เป็น B 

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้กรอกคะแนนนิสิตผิดพลาด ท าให้ผลการศึกษาของนิสิตคลาดเคลื่อนจากความเป็น

จริง แต่นิสิตทั้ง ๓ รายได้ทักท้วงคะแนนเก็บภายหลังที่ผู้สอนได้แจ้งคะแนนและก าหนดช่วงเวลาให้นิสิต

ตรวจสอบก่อนรายงานผลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะฯ  ได้มีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์เพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี  อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนย่อหน้า รหัสวิชา ๑๔๖๒๑๒ หมู่เรียนที่ ๒ ภาค

การศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

   ๑. เห็นชอบให้  อาจารย์ธรณ์ธนนัณท์  ไชยวงค์ษา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ขออนุมัตแิก้ไขผลการศกึษารายวิชาการเขียนย่อหน้า รหัสวิชา ๑๔๖๒๑๒ หมูเ่รียนที่ ๒ ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนิสติจ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๘/๑๘ 



 

 

 

 ๑. นางสาวนรินทร์ธร สีสุวัน รหัสนสิิต ๖๓๒๐๑๖๐๘ จากระดับขั้น F เป็น D 

 ๒. นางสาวปนัดดา ดลวิชัย   รหัสนสิิต ๖๓๒๐๑๖๗๕  จากระดับขั้น F เป็น D+ 

 ๓. นายภูรินทร์ สายสอน      รหัสนสิิต ๖๓๒๐๑๘๗๗  จากระดับขั้น C เป็น B 

๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการเขียนย่อหน้า  รหัสวิชา ๑๔๖๒๑๒ หมู่เรียนที่  ๒ ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๔.๓ การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา  

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งการสนับสนุนงบประมาณการ

ด าเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท (สองหมื่น-

หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้

ประสานงานรับมอบงบประมาณ  และจะน าไปเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า ในช่วง

เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ต่อไป  

ในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ช่วงวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้มีหนังสือถึง

คณะศิลปศาสตร์เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกศิษย์เก่าจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นจ านวนคนละ ๒๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าลงทะเบียนสมัครสมาชิก จ านวน 

๑๐๐ บาท และค่าบ ารุงสมาคมศษิย์เก่า จ านวน ๑๐๐ บาท ซึ่งคณะศลิปศาสตรไ์ด้มีหนังสอืถึงสมาคมศษิย์เก่า

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อแจ้งให้ทราบว่า คณะฯ ยินดีให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาจัดเก็บเงินจัดเก็บ

เงินคา่สมัครสมาชิกศิษย์เก่าแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ แต่มีการจัดเก็บเรียบร้อย

แล้ว คณะฯ ไม่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากคณะฯ ได้จัดท าแผนการพัฒนาศิษย์เก่าโดย

ได้จัดตั้งงบประมาณจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์แล้ว จึงขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใน ๒ 

ประเด็น ดังนี้ 

๑. อนุมัติและขอความเห็นชอบการน างบประมาณที่ได้รับสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น

จ านวนเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ใช้ในการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า

คณะศิลปศาสตร์ 

๒. อนุมัติการไม่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจาก

คณะฯ ได้จัดตั้ งงบประมาณจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เพื่ อจัดท าแผนการพัฒนาศิษย์ เก่ า               

คณะศิลปศาสตร์ไว้เรยีบร้อยแลว้ 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๙/๑๘ 



 

 

 

 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

๑. อนุมัติและเห็นชอบน างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เป็นจ านวนเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) น าไปจัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการ

ด าเนนิโครงการเพื่อพัฒนาศษิย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 

๒. อนุมัติไม่รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการ

สนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากคณะ

ศลิปศาสตร์ได้จัดตั้งงบประมาณจากเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาศษิย์เก่าคณะศิลป-

ศาสตรแ์ล้ว 

๓. มอบ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต ประสานแจ้งมหาวิทยาลัย

ทราบต่อไป 
 

๔.๔ ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์ รหัสวิชา 

๑๔๖๑๑๓   

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณากรณี ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยขอเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 

รหัสวิชา ๑๔๖๑๑๓ จากเดิม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) โดยใช้ส าหรับนิสิตรหัส ๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อ  

ให้เป็นไปตามข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  ในคราวการประชุมครั้งที่      

๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุม

พิจารณาแล้วมมีต ิ

  ๑. เห็นชอบให้ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์ รหัส

วิชา ๑๔๖๑๑๓ จากเดิม ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) โดยใช้ส าหรับนิสิตรหัส ๖๕ เป็นต้นไป 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์ รหัสวิชา ๑๔๖๑๑๓ จากเดิม ๓

(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) โดยใช้ส าหรับนิสิตรหัส ๖๕ เป็นต้นไป 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๐/๑๘ 



 

 

 

 
 

๔.๕ ขออนุมัติเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๖ 

ประธานฯ ขอที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรณี ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ ประธานหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ขออนุมัติเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร- 

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๖ ทั้ งนี้ เพื่อให้ เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๕ ราย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ ราย ประธานฯ   

จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๖ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ ราย  

 ๑. ดร.วรัญญา  ยิ่งยงศักดิ์   ประธานหลักสูตรและผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้มพร ทิพย์เดช ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

๓. ดร.วัชรินทร์  แก่นจันทร์  ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

๔. ดร.ปารชิาต  โปธิ   ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

๕. อาจารย์จนิตนา   แปบดิบ   ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก จ านวน ๒ ราย 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ผวิพอใช้ 

๒. ผูช้วยศาสตราจารย์ ดร.ราตร ี แจ่มนิยม  

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   เพื่อให้เป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบชื่อ

ต าแหน่งทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป 
 

๔.๖ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ราย ดร.จารุกัญญ์ จติรวงศ์นันท์  

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษา

ฝรั่งเศส  ได้ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการ  ในต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์  

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๑/๑๘ 



 

 

 

 

ระบบ  Microsoft Teams ทั้งนี้คณะฯ ได้มีค าสั่งคณะศิลปศาสตรเ์พื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน

และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนฯ ประธานฯ จึงน าเสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อกรรมการประจ า

คณะศิลปศาสตร์เพื่อขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์  อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบผลการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  ราย       

ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๗ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ราย ดร.สุนทรี ศรวีันทนียกุล   

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

ได้ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง           

ทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  

Microsoft Teams ทั้งนี้คณะฯ ได้มีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและ

เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนฯ ประธานฯ จึงน าเสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อกรรมการประจ าคณะ

ศิลปศาสตร์เพื่อขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย 

ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจนี ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบผลการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดร.สุนทรี 

ศรีวันทนียกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ ช่วย-

ศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ ทั้ งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๒/๑๘ 



 

 

 

๔.๘ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ราย ดร.รัตนา ยาวิเลิง  

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดร.รัตนา ยาวิเลิง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

ได้ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ ง           

ทางวิชาการ ในต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ   

Microsoft Teams ทั้งนี้คณะฯ ได้มีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและ

เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนฯ ประธานฯ จึงน าเสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อกรรมการประจ าคณะ

ศิลปศาสตร์เพื่อขอความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

รับทราบ ดร.รัตนา ยาวิเลิง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบผลการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดร.รัตนา 

ยาวิเลิง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

โดยวิธีปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๙ แผนการไปศึกษาต่อของบุคลากร และแผนสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ คณะศิลปศาสตร์ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และ

มีธรรมาภิบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มาตรการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ และ

อัตราก าลังบุคลากรตามความต้องการพัฒนาของมหาวิทยาลัย กองการเจา้หน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มี

หนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์ เพื่อใหด้ าเนินการ ๑) จัดท าแผนการไปศึกษาต่อของบุคลากร แผน ๕ ปี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๙  ๒) และแผนสนับสนุนทุนการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  

๒) เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ เสนอจ านวนทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจากคณะฯ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยฝ่ายบริหาร  

คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการดังนี ้

๑. วิเคราะห์อัตราร้อยละผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกของคณะฯ และจ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ปฏิบัติงานจรงิตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๕๕๘ โดยไม่นับผูม้ี 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๓/๑๘ 



 

 

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ และการไปศึกษาต่อนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจการสอนของสาขาวิชา 

และได้ล าดับความตอ้งการของแตล่ะสาขาวิชา โดยมีผลการวิเคราะหด์ังนี้  

สาขาวิชา 
จ านวน

บุคลากร (รวม) 

คุณวุฒิ

การศึกษา 
ร้อยละอาจารย์ที่มี

คุณวุฒปิรญิญาโท 

ร้อยละอาจารย์ที่มี

คุณวุฒปิรญิญาเอก 
ป.โท ป.เอก 

ภาษาจนี ๑๑ ๕ ๖ ๔๕.๔๕ ๕๔.๕๔ 

ภาษาญี่ปุ่น ๖ ๓ ๓ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

ภาษาไทย ๑๙ ๕ ๑๔ ๒๖.๓๑ ๗๓.๖๙ 

ภาษาฝร่ังเศส ๖ ๓ ๓ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ ๔๕ ๑๙ ๒๖ ๔๒.๒๒ ๕๗.๗๘ 
 

  ๒. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและความประสงค์

ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะฯ จากบุคลากรทุกสาขาวิชา และได้รับข้อมูลความต้องการไป

ศกึษาต่อฯ และความประสงค์รับทุนสนับสนุนของคณะฯ โดยการวิเคราะหต์้นทุนของหลักสูตรแลว้ ดังตอ่ไปนี ้

ปีงบประมาณ ชื่อ - สกุล สังกัดสาขา 

ลาศึกษาต่อ

ระดับ 

สถาบัน/

ประเทศ ประเภททุน 

๒๕๖๕ อ.จิตตมิาพร  ตน้จ าปา ภาษาองักฤษ ป.เอก ต่างประเทศ ม. ประเภท ก 

๒๕๖๕ อ.สุวิทย์  ติค า ภาษาองักฤษ ป.เอก ต่างประเทศ ม. ประเภท ก  

๒๕๖๕ อ.เกรยีงศักดิ ์ฐานะกอง ภาษาองักฤษ ป.เอก  ในประเทศ ม. 

๒๕๖๖ อ.อธิคมน์ จติรเกษมสุข ภาษาฝรั่งเศส ป.เอก ต่างประเทศ ม. ประเภท ข 

๒๕๖๗ อ.พันธุ์พชิญา ปัญญาฟ ู ภาษาญี่ปุน่ ป.เอก ในประเทศ ม. 

๒๕๖๗ อ.ชิดพงษ ์โพธิรังสยิากร ภาษาองักฤษ ป.เอก ในประเทศ ม. 

๒๕๖๗ อ.ธัญพร มูลกาวิล ภาษาองักฤษ ป.เอก ในประเทศ ม. 

๒๕๖๘ อ.พิรดา โตนชัยภมูิ ภาษาญี่ปุน่ ป.เอก ในประเทศ ม. 

๒๕๖๘ อ.แสงเดือน กาศลังกา ภาษาฝรั่งเศส ป.เอก ในประเทศ ม. ประเภท ข 

๒๕๖๘/

๒๕๖๙ ผศ.เกรกิ เจษฎานุวัฒน ์ ภาษาองักฤษ ป.เอก ต่างประเทศ ม. ประเภท ก หรอื ข 

๒๕๖๙ อ.รติรัตน ์หอมลา ภาษาองักฤษ ป.เอก ในประเทศ  ม. 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๔/๑๘ 



 

 

 

 

 

ที่  ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

ทุน 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษาต่อภาค

การศึกษา (บาท) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

ตลอด

ระยะเวลาของ

หลักสูตร (บาท) 

รวม 

๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ๒ ๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

  ๑. อาจารย์พิทยา ดวงตาค า         

  ๒. อาจารย์ไพลิน อนิค า         

๒ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

  ๑. อาจารย์เกรยีงศักดิ์ ฐานะกอง         
 

จงึขอที่ชอบพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. แผนการไปศึกษาต่อของบุคลากรและแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕-๒๕๖๙ คณะศิลปศาสตร์ จากข้อมูลความต้องการของสาขาวิชาและความพร้อมของอาจารย์ใน

สาขาวิชา ส าหรับทุนทุกประเภท  ได้แก่ ทุนประเภท ก (ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบเบิกจ่ายจริง) ทุน

ประเภท ข (ทุนศกึษาต่อตา่งประเทศ แบบเหมาจา่ย) และ ทุนประเภท ค (ทุนศกึษาต่อภายในประเทศ) 

  ๒. แผนการสนับสนุนการไปศึกษาต่อของบุคลากรและแผนสนับสนุนการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ จากการส ารวจความต้องการลาศึกษาต่อของบุคลากรสาย

วิชาการและการวิเคราะห์อัตราของผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง และปีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือ

กลับมาปฏิบัติงานเมื่อมีคุณวุฒิปริญญาโทแล้ว มรีายชื่อและสาขาวิชาดังนี้ 

   ๒.๑ ล าดับ ๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ณภัทร แสนโภชน์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

   ๒.๒ ส ารองล าดับที่ ๑ อาจารย์จติติมาพร    ตน้จ าปา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๒.๓ ส ารองล าดับที่ ๒ อาจารย์สุวิทย์     ติค า  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  ๓. การก าหนดจ านวนทุนสนับสนุนให้กับบุคลากรเพื่อศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของคณะศิลปศาสตร์  จ านวนไม่เกิน  ๓  ทุนต่อปี  จากการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์ 

สามารถให้การสนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ได้  และรายชื่อผู้ประสงค์ลาศึกษาศึกษาต่อและรับ

ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

    

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๕/๑๘ 



 

 

 

 

   ๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน ๒ ทุน ดังนี ้

    ๑. อาจารย์พิทยา ดวงตาค า สาขาวิชาภาษาไทย 

    ๒. อาจารย์ไพลิน อินค า  สาขาวิชาภาษาไทย 

   ๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ทุน ดังนี ้

    ๑. นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 

  ๑. เห็นชอบแผนการไปศึกษาต่อของบุคลากรและแผนสนับสนุนการศึกษา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ คณะศิลปศาสตร์ ส าหรับทุนทุกประเภท ได้แก่  ทุนประเภท ก                  

(ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบเบิกจ่ายจริง) ทุนประเภท ข (ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ แบบเหมาจา่ย) และ 

ทุนประเภท ค (ทุนศกึษาต่อภายในประเทศ)  

 

ปีงบประมาณ 

ประเภทของผูร้ับ

ทุน 

ระดับ

การศกึษา สาขาวิชาที่ลาศกึษาต่อ 

ประเภท

ทุนการศึกษา 

๒๕๖๕ 

บุคลากรสาย

วิชาการ ม.พะเยา ปริญญาเอก ๑. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก หรอื ข หรอื ค 

  

 

  ๒. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (เรียงจากปีที่บรรจุ) 

  

 

  ๓. สาขาวิชาภาษาจนี   

  

 

  ๔. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

  

 

  ๕. สาขาวิชาภาษาไทย   

  

 

      

๒๕๖๖ 

บุคลากรสาย

วิชาการ ม.พะเยา ปริญญาเอก ๑. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ก หรอื ข หรอื ค 

  

 

  ๒. สาขาวิชาภาษาจนี (เรียงจากปีที่บรรจุ) 

  

 

  ๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

  

 

  ๔. สาขาวิชาภาษาไทย   

  

 

  ๕. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   

          

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๖/๑๘ 



 

 

 

 

ปีงบประมาณ 

ประเภทของผูร้ับ

ทุน 

ระดับ

การศกึษา สาขาวิชาที่ลาศกึษาต่อ 

ประเภท

ทุนการศึกษา 

๒๕๖๗ 

บุคลากรสาย

วิชาการ ม.พะเยา ปริญญาเอก ๑. สาขาวิชาภาษาจนี ก หรอื ข หรอื ค 

  

 

  ๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เรียงจากปีที่บรรจุ) 

  

 

  ๓. สาขาวิชาภาษาไทย   

  

 

  ๔. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   

  

 

  ๕. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

           

๒๕๖๘ 

บุคลากรสาย

วิชาการ ม.พะเยา ปริญญาเอก ๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก หรอื ข หรอื ค 

  

 

  ๒. สาขาวิชาภาษาไทย (เรียงจากปีที่บรรจ)ุ 

  

 

  ๓. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   

  

 

  ๔. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   

  

 

  ๕. สาขาวิชาภาษาจนี   

          

๒๕๖๙ 

บุคลากรสาย

วิชาการ ม.พะเยา ปริญญาเอก ๑. สาขาวิชาภาษาไทย ก หรอื ข หรอื ค 

  

 

  ๒. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (เรียงจากปีที่บรรจุ) 

  

 

  ๓. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   

  

 

  ๔. สาขาวิชาภาษาจนี   

  

 

  ๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

          

 

  ๒. เห็นชอบแผนการสนับสนุนการไปศึกษาต่อของบุคลากรและแผนสนับสนุนการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์ จากการส ารวจความต้องการลาศึกษาต่อของบุคลากร

สายวิชาการและการวิเคราะห์อัตราของผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง และปีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

หรอืกลับมาปฏิบัติงานเมื่อมีคุณวุฒิปริญญาโทแล้ว มีรายชื่อและสาขาวิชาดังนี้  

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๗/๑๘ 



 

 

 

  

   ๒.๑ ล าดับ ๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์ณภัทร แสนโภชน ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

   ๒.๒ ส ารองล าดับที ่๑ อาจารย์จติติมาพร    ต้นจ าปา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๒.๓ ส ารองล าดับที ่๒ อาจารย์สุวิทย์     ติค า  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๓. เห็นชอบการก าหนดจ านวนทุนสนับสนุนให้กับบุคลากรเพื่อศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะศลิปศาสตร์ จ านวนไม่เกิน ๓ ทุน ต่อปีงบประมาณและรายชื่อผูป้ระสงค์ลาศกึษาศึกษา

ต่อและรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาษาไทย จ านวน ๒ ทุน ดังนี้ 

  ๑. อาจารย์พิทยา ดวงตาค า สาขาวิชาภาษาไทย 

  ๒. อาจารย์ไพลิน อินค า  สาขาวิชาภาษาไทย 

 ๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ทุน ดังนี้ 

  ๑. นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

๔. มอบ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
     

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ  

       (ไม่มี) 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.  

 

 

                               (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

 

                                                       (ดร.รัตนา ยาวิเลิง) 

                                              รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 

                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๘/๑๘ 


