
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมีนาคม 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. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการและประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)  

 ๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี   กรรมการ 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)        

 ๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    กรรมการ 

      (ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์)   

 ๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส    กรรมการ 

     (อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์)      

    ๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   กรรมการ 

      (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู) 

 ๑๑. ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  กรรมการ 

       (ดร.ศราวุธ หล่อดี) 

 ๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรยีาภัย) 

 ๑๓. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)  

 ๑๔. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์    กรรมการ     

       ประยุกต์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 
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 ๑๕. ดร.นรศิา ไพเจริญ        กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ       เลขานุการ 
  

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 เรือ่งแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑.๑ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประธาน

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตรไ์ด้มีค าสั่ง

คณะศิลปศาสตร์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๔  โดยคณะกรรมการฯ มีรายนามดังนี้ 

     ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร 

     ๒. ดร.ณัฐฑร ี      สินธุนาวา 

     ๓. ดร.พัจนพ์ิตตา    ศรสีมพงษ์ 

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้

ด าเนินการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะและระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์แล้ว  จึงน าเสนอ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

และรางวัล ดังนี้ 

    ๑. นิสติสหกิจศึกษาดีเด่นระดับคณะ  รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท 

     นางสาวแก้วขวัญ ขานตา  และ นายพิชญุตม์ จวิเดช 

    ๒. นิสติสหกิจศึกษาดีเด่นระดับสาขาวิชา  รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท 

     ๒.๑ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

      นางสาวชลลดา บุญเทพ 

     ๒.๒ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

      นางสาวแก้วขวัญ ขานตา  และ นายพิชญุตม์ จวิเดช  

    ๑.๑.๒ ประธานฯ กล่าวขอบคุณประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

คณะศลิปศาสตร์ในการจัดโครงการพัฒนานิสติระดับบัณฑติศึกษา  โดยการบรรยาย "ศลิปศาสตรเ์สวนา ครั้ง

ที ่๒" เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ (Zoom Meeting) 
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    ๑.๑.๓ ประธานฯ น าเสนอรายงานจ านวนนิสิตสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส าเร็จการศกึษา คณะศิลปศาสตร์ รหัส ๖๒ โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 

 
 

 

หลักสูตร 

จ านวนนิสิต 

ผ่าน (B 1 หรอืมีระดับคะแนน

เท่ากับหรอืมากกว่า ๖๐ 

คะแนน) 

ไม่ผ่าน (B 1 หรอืมีระดับคะแนน

ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา

ภาษาจนี 

 

๑ 
 

๗๕ 

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 

 

๖ 
 

๕๓ 

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาไทย 

 

๖ 
 

๑๕ 

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส 

 

๐ 
 

๒ 

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

๗๒ 
 

๑๐๘ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน และ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

๔ 

 

 

๙ 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาฝรั่งเศส และ ศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

๓ 

 

๖ 

รวม ๙๒ ๒๖๘ 

 

ประธานฯ จึงกล่าวก าชับประธานหลักสูตรให้นิสิตของสาขาวิชา โดยเฉพาะนิสิตรหัส ๖๒ เข้ารับการทดสอบ

เพื่อให้นิสิตมีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยในประกาศข้อ ๕ ระบุว่า 

“นิสิตต้องมีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี ้
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    ๕.๑ ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษา

โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับไม่

ต่ ากว่า B1 (Intermediate) หรอื 

    ๕.๒ ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ 

TOEFL IBT หรือ TOEFL ITP หรือ IELTS โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) ในระดับไม่ต่ ากว่า B1 (Intermediate) 

   ๑.๑.๔ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ว่าศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ก าหนดจัดโครงการให้กับนิสิต รหัส ๖๒ เพื่อให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์มีผลการ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา โครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัด

ระดับด้วยแบบทดสอบ UP-STEP และการยื่นส าเร็จการศึกษา” ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-

๑๖.๐๐ น. 

   ๑.๑.๕ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้ง

ก าหนดการและเรียนเชิญกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการสุขสะหรี ปี๋ใหม่เมืองและท าบุญ

คณะศิลปศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง CE ๑๔๒๐๖ อาคารคณะศิลป-

ศาสตร ์โดยขอความร่วมมือดว้ยการแตง่กายด้วยชุดพื้นเมอืงสมี่วง 

 ๑.๒ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารต าแหน่งและ

อัตราก าลัง แจ้งผลการด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

 ๑.๓ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนา ซึ่ง

แจ้งรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือ

ลาศึกษาต่อดว้ยทุนส่วนตัว    

 ๑.๔ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้มี

หนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อแจ้งการปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะ

ศิลปศาสตร์ร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

๕๙๘,๕๒๕ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งอนุมัติปรับลดงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะศลิปศาสตร์ได้แจ้งรายการที่จะปรับลดงบประมาณยังกองแผนงานแลว้  

 ๑.๕ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานกิจกรรมที่ปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คณะศิลปศาสตร์  ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะ          

ศลิปศาสตร ์
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 ๑.๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างาน

บริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์   

  ๑.๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศิลป-

ศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้า

งานบริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์   

 ๑.๘ ประธานฯ น าเสนอรายงานวัสดุคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์  ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงานคณะศิลป-

ศาสตร์ และ นางสาวเอมอร  วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  แทน นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ  

นักวิชาการพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งลาคลอด  

 ๑.๙ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง 

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

เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๑๐ ประธานฯ น าเสนอเอกสารรายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะ

ศลิปศาสตร ์   

 ๑.๑๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุมัติรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชดิสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

คณะศิลปศาสตร์   

 ๑.๑๒ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ ๑๓๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยได้

แต่งตั้ง ดร.ศราวุธ หล่อดี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตรศิลป-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔ เป็นต้นไป แทน รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์  ซึ่งครบเกษียณอายุการท างานเมื่อ

วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

  ๑.๑๓ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัย

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๑๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให ้ดร.ชนาภา ดวงไฟ พ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะ

ศิลปศาสตร์ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่คณะ

ศลิปศาสตร์ได้ปรับและมอบหมาย 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๕/๑๓ 



 

 

 

 

 ๑.๑๔ ประธานฯ แจ้ งให้ที่ ป ระชุมทราบว่าตามที่ กองบริก ารการศึ กษา 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น จึงได้น าเสนอแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปฏิทินการด าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยังคณะศิลปศาสตร์เพื่อใช้

เป็นแนวทางการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรฯ ต่อไป 

 ๑.๑๕ ประธานฯ น าเสนอหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งแจ้งยังมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ เปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่

แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยสามารถยื่นข้อเสนอฯ ได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 ๑.๑๖ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งรายงานผล

ประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดย

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชมีหาวิทยาลัยพะเยา 

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและพัสดุ รวมถึงความมีอยู่จริงของรายการทรัพย์สินและ

สินค้าคงคลังมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่ตรวจพบและข้อแสนอแนะของผู้ตรวจบัญชี จ านวน ๓ ประเด็น 

ดังนี้ 

   ๑. ครุภัณฑ์ไม่ติดป้ายรหัสทรัพย์สนิ (Tag) ซึ่งอาจส่งผลใหม้หาวิทยาลัยขาด

หลักฐานสนับสนุนความน่าเชื่อถือ เกี่ยวกับการระบุความมีอยู่จริงของสินทรัพย์ รวมถึงมีความเสี่ยงที่

สินทรัพย์ถูกน าไปใช้โดยไม่รับอนุญาตและไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างทันทวงที ท าให้เกิดความเสียหายแก่

มหาวิทยาลัย 

   ๒. การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์  จากการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรของ

มหาวิทยาลัยตามทะเบียนสินทรัพย์ พบว่ามีสินทรัพย์บางส่วนที่ไม่มีการใช้งาน หรือมีสภาพช ารุดแต่ยังคงมี

มูลค่าคงเหลือทางบัญชีซึ่งอาจส่งผลให้ อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าที่สูงเกินไปซึ่งไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ ก าหนดให้หน่วยงานต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

หากเข้าเงื่อนไขว่าหน่วยงานจะจ าหน่ายสินทรัพย์หรือหน่วยงานคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตหรอืศักยภาพในการให้บริการจาการใชส้ินทรัพย์จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

   ๓. สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุในระบบ จากการตรวจนับ

สินทรัพย์ถาวร พบว่ามีสินทรัพย์บางรายการที่สถานที่จัดเก็บสินทรัพย์ไม่ตรงกันที่ระบุในระบบ เนื่องจากมี

การโอนย้ายสินทรัพย์โดยไม่ได้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บและผู้รับผดิชอบในระบบ ซึ่งอาจท าให้มี

ความเสี่ยงที่สินทรัพย์จะสูญหายหรือถูกน าไปใช้โดยมิชอบ เนื่องจากไม่มีการระบุสถานที่จัดเก็บและบุคคล

ผูร้ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๖/๑๓ 



 

 

 

 

 ๑.๑๗ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามเรื่องแจ้งเพื่อทราบวาระที่ ๑.๑๖ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และพัสดุของคณะศิลป-

ศาสตร์ โดยการสุ่มตรวจนับในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบด้าน

สินทรัพย์ถาวรในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ ในประเด็นที่ ๑ กล่าวคือ “ครุภัณฑ์ไม่ติดป้ายรหัส

ทรัพย์สิน (Tag)” พบว่าสินทรัพย์ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์บางรายการไม่ติดป้ายรหัสสินทรัพย์ เช่น 

เก้าอี้ท างานพนักพิงเตี้ยมีท้าวแขน เป็นต้น ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นให้ด าเนินการตรวจสอบ

ครุภัณฑ์ที่ไม่ติดป้ายรหัสสินทรัพย์ (Tag) หรือจัดให้มีการควบคุมอื่นทดแทน และให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด  นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ นักวิชาการพัสดุ

ได้รับทราบประเด็นการตรวจพบและได้ชี้แจงประเด็นที่ตรวจพบของผู้สอบบัญชีด้านสินทรัพย์ถาวร คณะ

ศิลปศาสตร์ และแจ้งแนวทางการปรับปรุงการควบคุมครุภัณฑ์ในเรื่องป้ายรหัสสินทรัพย์  (Tag) การ

เคลื่อนย้าย รวมถึงการยืม-คืน อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 ๑.๑๘ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมทราบ ติดตามและจัดท าข้อมูลโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี น าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

   - ในวันที่  ๑  มี นาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๖ .๑๐-๐๘ .๐๐  น . ผ่ านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

   - วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Microsoft Teams  

  ๑.๒๐ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานการรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลของวันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย 

นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

รายงานผลการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในระบบสารสนเทศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 ๑.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

ระบบการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๗/๑๓ 



 

 

 
 

 ๑.๒๓ อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น น าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

   - ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Microsoft Teams 

   - ครี้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Microsoft Teams 

 ๑.๒๔ ประธานฯ น าเสนอมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่งที่

ประชุมมีมติรับทราบระเบียบวาระที่ ๑.๓.๔ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเรื่อง การแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงใหม่ 

ฮอสพิทอล 

 ๑.๒๕  ประธานฯ น าเสนอเอกสารของงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ รายชื่อ

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งรายงาน จัดท ารายงานโดย นางสาวสุภาพร ค ารศ รักษาการแทนหัวหน้างาน

วิชาการคณะศลิปศาสตร ์

 ๑.๒๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์ โดยเป็นผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จ านวน ๑ เรื่อง และเป็นผลวิจัย

ระดับชาติ จ านวน ๕ เรื่อง 

  ๑.๒๗ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองการ

เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหนังสือถึงคณะฯ เพื่อแจ้งให้ทราบมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและ

ให้แต่งตั้ง ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 ๑.๒๘ ประธานฯ แจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยพะยา ได้มี ค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ ฉบับ  ดังนี้ 

   ๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ ๔ โดยแต่งตั้ง ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะศิลป-

ศาสตร์เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้

ตั้งแตว่ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๘/๑๓ 



 

 

 

   ๒. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๗๗๗/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้รอง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ สั่ง ณ วันที่ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยตามล าดับดังนี ้

    ๑. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม 

    ๒. รองคณบดีฝา่ยบริหาร   ดร.รัตนา ยาวิเลิง 

    ๓. รองคณบดีฝา่ยกิจการพิเศษ  ดร.ชนาภา ดวงไฟ 

    ๔. รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต อาจารย์ณัฐวร วงศจ์ติราทร 

 ๑.๒๙ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองกฎหมาย ซึ่งแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อยระดับงาน ภายในส านักงานส่วนงาน พ.ศ. 

๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ๑.๓๐ ประธานฯ น าเสนอปฏิทินการจัดส่งข้อมูลภาระงานบุคลากรสายวิชาการเพื่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ คณะศิลปศาสตร์ โดยภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ก าหนดให้ส่งข้อมูลภาระงานภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยเป็นข้อมูลภาระงานที่ได้ปฏิบัติ    

ช่วงวันที่ ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕  

  จงึแจ้งท่ีประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันที ่๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams     

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams เพื่อ

รับรองรายงานการประชุม 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยมีที่แก้ไขดังนี้ 

  - หน้า ๒๕๒ วาระเสนอเพื่อพิจารณาที่ ๔.๓ ข้อ ๒ ให้แก้ไขค าผิดจากเดิม “คณะศิลปะ-

ศาสตร”์ แก้ไขเป็น “คณะศิลปศาสตร์” 

  -  หนา้ ๒๕๘ วาระเสนอพิจารณาที่ ๔.๙ แก้ไขค าผิด ดังนี้ 

   - จากเดิม “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาษาไทย” แก้ไขเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

   - จากเดิม “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาษาอังกฤษ” แก้ไขเป็น “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”  

   - แก้ไขชื่อสาขาวิชาในล าดับที่ ๒.๓ ของ อาจารย์สุวิทย์ ติค า  จากเดิม “สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส” แก้ไขเป็น “สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๙/๑๓ 



 

 

 

 

   -  หนา้ ๒๕๙ วาระเสนอพิจารณาที่ ๔.๙ แก้ไขค าผิด ดังนี้ 

   - จากเดิม “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาษาไทย” แก้ไขเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

   - จากเดิม “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาษาอังกฤษ” แก้ไขเป็น “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”  

  - หน้า ๒๖๑ แก้ไขชื่อสาขาวิชาในล าดับที่ ๒.๓ ของ อาจารย์สุวิทย์ ติค า  จากเดิม “สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส” แก้ไขเป็น “สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” 
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หัวหนา้งานศูนย์ภาษา)       

  ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในส านักงานคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ 

ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ประกาศนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๕ โดย

ในประกาศข้อ ๔ ระบุว่า “ให้แบ่งหน่วยงานย่อยระดับงาน ภายในส านักงานคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม โดยให้

จัดตัง้ศูนย์ภาษา เป็นหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในส านักงานคณะศลิปศาสตร์” และตามที่คณะศิลปศาสตร์

ได้มีประกาศคณะศิลปศาสตร์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการ

แทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) และผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน

ปฏิบัติการและบริการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น  โดย นางสาวปวลี ดวงดี ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ ได้สมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) และได้เข้ารับการประเมิน การสัมภาษณ์ และน าเสนอวิสัยทัศน์ 

จากคณะกรรมการคัดเลือกผู้รักษาการแทนผูอ้ านวยการศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) 

และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ประธานฯ จึงน าเสนอผลการประเมินเพื่อขอความเห็นชอบ

แต่งตั้ง นางสาวปวลี ดวงดี ให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

(หัวหนา้งานศูนย์ภาษา) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๐/๑๓ 



 

 

 

 

   ๑. เห็นชอบผล ก า รป ร ะ เม ิน ข อ งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รักษาการแทน

ผูอ้ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการ

และบริการทางภาษา โดยเห็นชอบให้ แต่งตั้ง นางสาวปวลี ดวงดี ให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทน

ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้น

ไป 

   ๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อแต่งตั้ง นางสาวปวลี ดวงดี ให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

(หัวหนา้งานศูนย์ภาษา)  
     

๔.๒ ผลการประเมิน เพื่อ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน

ปฏิบัติการและบริการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์   

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้มีประกาศคณะศิลปศาสตร์    

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา  

คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา 

คณะศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครวันที่  ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น โดย นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์ ได้มีหนังสือถึงคณะศิลปศาสตร์เพื่อขอสละสิทธิ์ในการด ารง

ต าแหน่งรักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป และได้สมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการ

แทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา และได้เข้ารับการประเมิน การสัมภาษณ์ และน าเสนอ

วิสัยทัศน์ จากคณะกรรมการคัดเลือกผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างาน

ศูนย์ภาษา) และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ประธานฯ จึงน าเสนอผลการประเมิน เพื่อขอ

ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายกิตติพนธ์  เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง

ผูร้ักษาการแทนหัวหนา้งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา  

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

   ๑. เห็นชอบผล ก า รป ร ะ เม ิน ข อ งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รักษาการแทน

ผูอ้ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หัวหน้างานศูนย์ภาษา) และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการ

และบริการทางภาษา โดยเห็นชอบแต่งตั้ง นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะศิลป-

ศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๑/๑๓ 



 

 

 

 

   ๒. มอบ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อแต่งตั้ง นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้รักษาการ

แทนหัวหนา้งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา  
 

   ๔.๓ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและรายชื่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์  

  อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดให้มพีิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี  

การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร์ได้ส ารวจบุคลากรสาย

วิชาการเพื่อสอบถามการตอบรับการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ จึงน าเสนอข้อมูล

ต่อที่ประชุมดังนี ้

   ๑. ห้องส าหรับการฝึกซ้อมคือ จ านวน ๑๒ ห้อง ได้แก่ห้อง UB ๐๐๕  ห้องเรียน

อาคาร CE ๐๕ และหอ้งเรียนอาคาร CE ๐๖ และหอ้งรับรองผู้ปกครองใชห้อ้ง UB ๐๐๕  

   ๒. จ านวนบัณฑิตที่ตอบรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จ านวน ๑๕๖ คน แบ่งเป็น  

     ๒.๑ ระดับดุษฎีบัณฑิต   จ านวน       ๘   คน  

    ๒.๒ ระดับมหาบัณฑติ  จ านวน        ๓  คน  

    ๒.๓ ระดับบัณฑติ จ านวน     ๑๔๕ คน 

   ๓. จ านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๕๕ คน ประกอบด้วย 

    ๓.๑ ผูบ้ริหารคณะศิลปศาสตร์          จ านวน       ๘  คน 

    ๓.๒ อาจารย์ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมบัณฑิต    จ านวน     ๒๙  คน 

    ๓.๓ บุคลากรสายสนับสนุน                 จ านวน     ๑๖  คน 

    ๓.๔ พนักงานขับรถ                           จ านวน       ๒  คน 

อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอ

ความเห็นชอบใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. เห็นชอบงบประมาณในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน ๑๗๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 

  ๒. รับทราบและเห็นชอบการด าเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์   

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๒/๑๓ 



 

 

 

  

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ๑. เห็นชอบงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ คณะศลิปศาสตร์ จ านวนเงิน ๑๗๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อย-

บาทถ้วน) 

  ๒. เห็นชอบข้อมูลตามที่น าเสนอและเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์   

  ๓. มอบ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์  
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ   

  -ไม่ม-ี 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น. 

 

 

 

 

                               (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

 

                                                       (ดร.รัตนา ยาวิเลิง) 

                                              รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 

                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ หนา้ที่ ๑๓/๑๓ 


