
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ 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. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและประธานหลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  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 าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑/๑๐ 



 
 

 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผูท้รงคุณวุฒิคณะศลิปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม) 

 ๒. ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์ฝ่ายบริหาร (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 

 ๓. ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์ฝ่ายวิชาการ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ) 

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์โขมพัฒน์ ประวัง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะ

ศลิปศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑.๑ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

     ๑. การงดเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

     ๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยสูงสุดคือร้อยละ 

๖ แต่ในการพิจารณาของคณะศิลปศาสตร์สามารถเลื่อนให้ได้สูงสุดคือร้อยละ ๕ เนื่องจากเงินที่ได้รับการ

จัดสรรไม่เพียงพอ 

     ๓. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุด 

(เงินเดอืนตัน) จ านวน ๒ ราย 

    ๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ทราบว่าใน

การอ่านและการประเมินเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ต ารา คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีวุฒิคุณตรงตามสาขาวิชา และเป็น       

ผู้ประเมินที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ในอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีหนังสือ ต ารา และ

เอกสารประกอบการสอนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๙ เล่ม  และมีเอกสารต าราที่มีคุณภาพดีเด่น ๑ เล่ม  

ระดับดี ๔ เล่ม และระดับพอใช้ ๔ เล่ม  และระดับปรับปรุง จ านวน ๑ เล่ม 

  ๑.๒ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารต าแหน่งและ

อัตราก าลัง แจ้งผลการด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

  ๑.๓ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่  งานส่งเสริมและพัฒนา 

ซึ่งแจ้งรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย

หรอืลาศึกษาต่อดว้ยทุนส่วนตัว   

  ๑.๔ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานการ

ด าเนนิงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารคณะศลิปศาสตร์ ดังนี้ 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๒/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๒/๑๐ 



 

 

 

   ๑. งานไฟฟ้า ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ทุกจุด  

   ๒. งานซ่อมแซมตกึ  

    ๒.๑ ด าเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่ งานซ่อมสีผนัง  งานซ่อมพื้นและ  

ปูกระเบื้อง งานทากันซึม งานซ่อมประตูและหน้าต่าง งานซ่อมระบบน้ าทิ้งและเดินท่อใหม่ ห้องครัว  งาน

ปรับดินและปูตัวหนอนบริเวณทางลงสูส่วน งานท าฝาตะแกรงเหล็กปิดรอ่งน้ าบริเวณสนามหญ้า 

    ๒.๒ ก าลังด าเนินการ งานซ่อมจุดน้ ารั่วและฝ้าเพดาน  ทาสีรอบที่ 

๒  และงานเก็บรายละเอียดสีตามจุดตา่งๆ 

   ๓. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไฟฉุกเฉิน และเปลี่ยนเครื่องส ารองไฟ

ระบบอินเตอรเ์น็ตอาคาร 

    ๓.๒ ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน  

๖ เครื่อง และติดตัง้ไฟฉุกเฉิน  

    ๓.๓ อยู่ในระหว่างการด าเนินการ เปลี่ยนเครื่องส ารองไฟระบบ

อินเตอรเ์น็ตอาคาร 

   ๔. งานรื้อถอน และจัดเตรียมพื้นที่ท าศูนย์ภาษา 

    ๔.๑ ด าเนินการเแล้วสร็จประกอบด้วยการรื้อถอนผนังตามแบบ 

การย้ายจุดติดตัง้เครื่องปรับอากาศ บันไดทางขึ้นลงด้านหนา้จากลานจอดรถ 

     ๔.๒ อยู่ในระหว่างการด าเนินการ งานบันไดทางลงสู่สวน คงเหลือ

งานทาสี กับเก็บรายละเอียดงาน 

 ๑.๕ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานกิจกรรมที่ปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

กันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะ          

ศลิปศาสตร ์ 

 ๑.๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ 

  ๑.๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศิลป-

ศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวมันสนันท์ กาทองทุ่ง บุคลากรคณะศิลป-

ศาสตร ์

  ๑.๘ ประธานฯ น าเสนอรายงานวัสดุคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

กันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ  นักวิชาการพัสดุประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๙ ประธานฯ น าเสนอเอกสารรายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร  วงค์วรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชี   

คณะศิลปศาสตร์  
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 ๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย น าเสนอ

รายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นายเฉลิมพันธ์ 

แก้วกันทะ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  

 ๑.๑๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง 

(AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๒ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุมัติรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน 

คณะศิลปศาสตร์ 

 ๑.๑๓ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตร์ให้ที่ประชุมทราบ ติดตามและจัดท าข้อมูลโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์  

 ๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

หนังสือของกองบริการการศึกษา แจ้งการก าหนดภาระงานสอนส าหรับบุคลากรสายวิชาการในฐานะผู้สอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับรายวิชาบูรณาการ ๖ รายวิชา) เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวฯ เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน ทั้งนีไ้ด้รับอนุมัตจิากมหาวทิยาลัยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ๑. กลุ่มที่ ๑ ส าหรับผูร้ับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานรายวิชา โดยให้คิดภาระงาน

สอนจ านวน ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ แตไ่ม่เกินจ านวน ๖๐ ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 

   ๒. กลุ่มที่ ๒ ส าหรับอาจารย์ผู้สอน โดยให้คิดภาระการสอนตามที่มีการ

ปฏิบัติหน้าที่จริง ทั้งนีต้้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

   ๓. กลุ่มที่ ๓ ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรี (ปฏิบัติหน้าที่ 

Coach ประจ าหลักสูตร) โดยให้คิดภาระการสอนตามที่มีการปฏิบัติหน้าที่จริงตามตารางเรียนหมวดวิชา

ศกึษาทั่วไปจ านวน ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ แตไ่ม่เกิน ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคการศกึษาปกติ 

  ๑.๑๕ ประธานฯ น าเสนอเอกสารของงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งรายงานรายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนาอาจารย์

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุภาพร ค ารศ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

 ๑.๑๖ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์  น าเสนอ

รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรมภาษาส าหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป การบริการแปลและขัดเกลา

ภาษา รวมถึงการจัดสอบวัดระดับภาษา  

 ๑.๑๗ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ 

วิวัฒนเศรษฐ์ ได้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากครบเกษียณอายุงานในวันที่  ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ และคณะฯ ได้ทาบทามและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัตแิตง่ตั้ง ดร.ศราวุธ หล่อด ีอาจารย์ 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๔/๑๐ 



 

 
 

ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย ให้ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อมีมติ

เห็นชอบอนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ๑.๑๙ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองบริการการศกึษา ซึ่งแจง้ผลการอนุมัตกิาร

ขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งผลการการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปิดท าการเป็นการช่ัวคราว เนื่องด้วยการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดย

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการศึกษาถึงคณะเจ้าของรายวิชา จากเดิมวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ขยายเป็นวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการศึกษาถึงงานทะเบียนนิสิต 

จากเดิมวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ขยายเป็นวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  ๙/๒๕๖๔

เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่๒๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เพือ่รับรองรายงานการประชุม 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น        

(Non-degree Program) จ านวน ๓ หลักสูตร  

ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอและขอที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์ม

การน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree 

Program) จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น Certificate of Basic English 

Communication Program ของ อาจารย์เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตร

ดังกล่าวเมื่อสิน้สุดการอบรมผูเ้ข้ารับการศกึษาในหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๕/๑๐ 



 

 
 ๑.๑ สามารถใช้ค าศัพท์พื้นฐานในชวีิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ๑.๒ สามารถใช้ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวันในบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

 ๑.๓ สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 ๑.๔ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงและการ

ประกอบอาชีพได้  

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด  Certificate of Shot-Team 

Spoken Chinese ของ อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน โดยหลักสูตรดังกล่าวเมื่อสิ้นสุด

การอบรมผูเ้ข้ารับการศกึษาในหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง ดังนี้ 

 ๒.๑ สามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ใน

ภาษาจนีได้ 

 ๒.๒  สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาจนีระดับพืน้ฐานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓. หลักสูตรประกาศนยีบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับพยาบาลวิชาชีพ Certificate 

Communicative English for Registered Nurses ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ จ านวน ๓๓ ช่ัวโมง โดยมีช่ัวโมงทฤษฎี จ านวน ๑๐ ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติจ านวน ๒๓ ช่ัวโมง โดย

หลักสูตรดังกล่าวเมื่อสิน้สุดการอบรมผูเ้ข้ารับการศกึษาในหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 

 ๓.๑ อธิบายความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้านการสื่อสารตามวิชาชีพการให้บริการ

สุขภาพ 

 ๓.๒  ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทการ

ลงทะเบียนผู้มารับบริการสุขภาพ 

 ๓.๓ ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทการ

ซักประวัติผู้มารับบริการสุขภาพ 

 ๓.๔ ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทการ

แนะน าหอ้ง (พิเศษ) 

 ส าหรับการเข้ารับการรักษาของผู้มารับบริการสุขภาพ 

 ๓.๕ ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทการ

ให้การรักษาพยาบาลประจ าวัน 

 ๓.๖ ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทการ

จ าหนา่ยผู้มารับบริการสุขภาพกลับบ้าน 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ๑. เห็นชอบการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น (Non-

degree Program) จ านวน ๓ หลักสูตร และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรประกาศนยีบัตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ Certificate of Basic 

English Communication Program รับผิดชอบโดย อาจารย์เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้

ปรับแก้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี ้ 



 

 

 

 

 ๑.๑ สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 ๑.๒ สามารถใช้ค าศัพท์พื้นฐานในชวีิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 ๑.๓ สามารถใช้ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจ าวันในบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

 ๑.๔ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงและการ

ประกอบอาชีพได้  

และเพิ่มข้อมูลระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด 

(มหาชน) ในเครือขา่ยความร่วมมือในการจัดการศกึษา 

 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด  Certificate of Shot-

Team Spoken Chinese รับผิดชอบโดย อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม อาจารย์สาขาวิชาภาษาจนี ใหเ้พิ่มข้อมูลของ

ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ในเครือขา่ยความร่วมมือในการจัดการศกึษา  

 ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับพยาบาลวิชาชีพ 

Certificate  Communicative  English  for  Registered  Nurses รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช 

ตาชม รองคณบดีฝายวิชาการ  ปรับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังในประเด็นด้านความรูใ้ห้มคีวามกระชับ 

๒. มอบ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป  
   

๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ 

ศรยีาภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี โดยคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณา

จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๖/๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๗/๑๐ 



 

 

 

  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ ตามที่เสนอ โดยใหป้รับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ดังนี้ 

   ๑.๑ ให้ปรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย จาก     

๓ (๓-๐-๖) เป็น ๓ (๒-๒-๕)  เนื่องจากรายวิชามีเนื้อหาการปฏิบัตินอกเหนอืจากการบรรยาย 

   ๑.๒ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)    

ซึ่งเขียนได้ครอบคลุม แตใ่ห้ปรับวิธีการเขียนต้องเขียนเป็นค ากริยาซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้ 

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

ศรียาภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรให้เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

  ๓. มอบ ผู่ชวยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

๒๕๖๕  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา 

เกาะวิวัฒนากุล ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้ เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ทุกหลักสูตร

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี โดยคณะกรรมการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวฯ อีกทั้งได้

ผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล  

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่เสนอโดยใหป้รับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ดังนี้ 

   ๑.๑ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO ๓ ให้ปรับจากเดิม “ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์ด้านการสอน การ

สื่อสาร และวรรณคดีเพื่อไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัย” เป็น “ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์

ด้านอื่นๆ เชน่ การสอน การสื่อสาร หรอืวรรณคดีเพื่อไปสร้างสรรคผ์ลงานวิจัย”    

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๘/๑๐ 



 
 

   ๑.๒ ปรับจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาที่มีจ านวน ๒ หน่วยกิต ปรับเป็นจ านวน           

๓ หนว่ยกิตต่อรายวิชา 

  ๒. มอบ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

   ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู  

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  เสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) โดยคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวฯ อีกทั้งได้ผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิแล้ว และ

มอบ อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 

ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิ

  ๑. เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕  ตามที่เสนอ โดยใหป้รับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์ดังนี้ 

   ๑.๑ พิจารณาและปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes: PLOs) PLO ๑๐ ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร   

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

   ๑.๒  ปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตร  จากเดิม “ศาสตร์รวมองค์ความรู้ทางภาษา 

บูรณาการสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น มุ่งเน้นการประกอบวิชาชีพ สู่ความเป็นสากล” เป็น “ศาสตร์แห่งการบูรณา

การองคค์วามรูภ้าษาญี่ปุ่น สังคม วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น เพื่อวิชาชีพในบริบทสากล” 

   ๑.๓ ปรับแก้รายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไปวิชาสุดท้าย ในภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่ ๔ 

รายวิชาโท ทั้งนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรีสามารถยึดรูปแบบของหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นแนวทางในการ

จัดท ารายวิชาโทได้ กล่าวคือ 

    - จ านวนหนว่ยกิต เป็น ๓(๒-๒-๕) จ านวน ๖ รายวิชา รวม ๑๘ หนว่ยกิต  

    - ค าอธิบายรายวิชาอาจใหใ้ช้ค าอธิบายรายวิชาเดิม และใหร้ะบุประเด็น และ

สามารถน าไปก าหนดหัวข้อในการจัดการเรยีนการสอนใน มคอ.๓ ได้ 

    - ชื่อรายวิชาทั้งในส่วนของภาษาไทยและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค าใน

รูปแบบเดียวกัน 

  ๒. มอบ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๙/๑๐ 



 

 
 

๔.๕ (ร่าง)  แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับนิสิตที่เข้าศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖๕  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการปรับแผนการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 

(General Education: GE) เนื่องจากศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่

ถึงวงรอบของการปรับแผนการศกึษา แต่ต้องปรับเพื่อใช้ส าหรับนิสิตที่เข้าศกึษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จงึขอที่

ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง)  แผนการศกึษา หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ๑. เห็นชอบ (ร่าง)  แผนการศึกษา หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๒ ส าหรับนิสิตที่เข้าศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖๕ ตามที่น าเสนอ 

  ๒. มอบ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  ๓. มอบ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อหารอืการ

จัดแผนการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education: GE) ๐๐๓๓๐๖ บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ ในภาคการศึกษาต้น ของช้ันปีที่ ๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ  

 (-ไม่ม-ี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.  

 

                               (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

                                                       (ดร.รัตนา ยาวิเลิง) 

                                              รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 

                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๔ หนา้ที่ ๑๐/๑๐ 


