







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
	๑.๑	การดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 					๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๑-๓)
	๑.๒	ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี				๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๔)
	๑.๓	ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 				ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๕)
	๑.๔	บัญชีรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓				 (เอกสารหน้าที่ ๖-๘)
	๑.๕	การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 			ฉบับที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๙-๑๒)
	๑.๖	Super KPIs คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๓-๑๔)
	๑.๗	นวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs ๑.๓ คณะศิลปศาสตร์ (เอกสาร				หน้าที่ ๑๕-๑๖) 
	๑.๘	มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 				(เอกสารหน้าที่ ๑๗-๒๗)
	๑.๙	รายงานการอนุมัติการจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๒๘-๓๑)
	 ๑.๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   และการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุน    การวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้น    สังกัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๓๒-๓๙)
	๑.๑๑	การอนุมัติ Project Idea หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ที่มีความ				ร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 					ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๔๐-๖๕)
	๑.๑๒	มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๖๖-๑๒๖)	
		๑.๑๓	การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร			ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหน้าที่ ๑๒๗-๑๒๘)
	๑.๑๔	รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๑๒๙-				๑๓๗)
	๑.๑๕	ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 				ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๓๘-๑๓๙)
	๑.๑๖	รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือน				ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๑๔๐-๑๔๓)
	๑.๑๗	สรุปอัตรากำลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 			(เอกสารหน้าที่ ๑๔๔-๑๕๒)
	๑.๑๘	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปี				งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๕๓-๑๕๖)
	๑.๑๙	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านและปฏิทินการดำเนินการบริหารความ			เสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๕๗-๑๖๕)
	๑.๒๐	ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบรายวิชาการเขียน				เอกสารสำนักงาน สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 				หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตร				บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เอกสารหน้าที่ ๑๖๖-๑๘๑)
	๑.๒๑	รายงาน	กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซ	คาร์บอนไดออกไซด์				คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๘๒-๑๘๘)
	๑.๒๒	แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องบริการโปรแกรม Turnitin (เอกสารหน้าที่ ๑๘๙-๑๙๐)
	๑.๒๓	รายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 			(เอกสารหน้าที่ ๑๙๑-๒๐๔)
	๑.๒๔	แจ้งรายการบัญชีเงินสะพัดศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
			(เอกสารหน้าที่ ๒๐๕-๒๐๘)

	๑.๒๕	แบบฟอร์มการนำเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น หลักสูตร			ระยะสั้น (Non-degree program) (เอกสารหน้าที่ ๒๐๙-๒๑๔)
	๑.๒๖	รายงานสรุปการประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์
			และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ (HUSOC ๑๔) (เอกสารหน้าที่ ๒๑๕-๒๑๖)

	๑.๒๗	ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมกราคม 			๒๕๖๔	(เอกสารหน้าที่ ๒๑๗-๒๒๖)
	๑.๒๘	แจ้งผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๒๒๗)
	๑.๒๙ 	รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลป-				ศาสตร์ 	(เอกสารหน้าที่ ๒๒๘-๒๓๒)
	๑.๓๐ 	การอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี				งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ โครงการ (เอกสารหน้าที่ ๒๓๓-๒๓๖)
	๑.๓๑ 	รายงานประจำปี ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๒๓๗-๓๑๘)
	๑.๓๒ 	รายงานการดำเนินการหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร			ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (เอกสารหน้าที่ ๓๑๙ และไฟล์ดังแนบ)
	๑.๓๓ 	มติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๕ 			(๒๔/๒๕๖๓) (เอกสารหน้าที่ ๓๒๐-๓๒๙)
	๑.๓๔ 	การกำหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 			(เอกสารหน้าที่ ๓๓๐-๓๓๓)
	๑.๓๕ 	การกำหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญา			โท แผน ข (เอกสารหน้าที่ ๓๓๔-๓๓๖)
	๑.๓๖	ปฏิทินการดำเนินงาน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.				๒๕๖๔  (เอกสารหน้าที่ ๓๓๗)
	๑.๓๗	คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน			ภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปี				งบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๓๓๘-๓๗๔)
		๑.๓๘	รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา				อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๓๗๕-๓๗๖)

	ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม
	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓			เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (เอกสาร			หน้าที่ ๓๗๘-๓๘๘) 

	ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
	๓.๑	การขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการพูด รหัสวิชา ๑๔๔๑๑๔ หมู่					เรียนที่ ๑ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (AEC) (เอกสารหน้าที่ ๓๙๐-๓๙๒)
	๓.๒	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน คุณสมบัติของผู้รับทุนและวิธีการปฏิบัติอื่น				ของคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๓๙๔-๔๐๓)

	ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๔.๑	การเสนอคุณสมบัติของนิสิตที่ประสงค์สมัครสอบประมวลความรู้ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาอังกฤษ  (เอกสารหน้าที่ ๔๐๕)
	๔.๒ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายและรับข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ การเบิกข้อสอบ และการทำลายข้อสอบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  (เอกสารหน้าที่ ๔๐๗-๔๐๙) 

	๔.๓	การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) (เอกสารหน้าที่ ๔๑๑-๔๒๕)
	๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา ๓ : เมืองท่องเที่ยว
               แห่งล้านนาตะวันออก  
	๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร (ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ)

	๔.๔	การมอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบสาธารณภัยหรือนิสิตที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (เอกสารหน้าที่ ๔๒๗-๔๓๑)
	๔.๕ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย  (เอกสารหน้าที่ ๔๓๓-๔๔๔) 



	ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่น ๆ

