
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ แนวปฏิบัติคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนคณะศลิปศาสตร์

   ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑) 

  ๑.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมการ

   เรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๔ (โมดูลที่ ๔) (เอกสารหนา้ที่ ๒-๑๑) 

 ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ ฉบับ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒-๑๙) 

  ๑.๔ สรุปอัตราก าลังขอ้มูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๒๐-๓๐) 

  ๑.๕ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๑-๓๔) 

 ๑.๖ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๕-๓๘) 

 ๑.๗ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน  

   ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๙-๔๙)   

 ๑.๘ แจ้งผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๕๐) 

  ๑.๙ การเสนอรายชื่อนักวิจัยในสังกัดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย 

   ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๕๑-๕๘) 

  ๑.๑๐ แผนการจัดซือ้จัดจา้ง พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๕๙-๖๘) 

   ๑.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 

    ๓: เมอืงท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก (เอกสารหนา้ที่ ๖๙-๘๘) 

  ๑.๑๒ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๘๙-๙๓)  

 

 



 

  ๑.๑๓ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๙๔-๑๐๑) 

 ๑.๑๔ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศกึษา 

   ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๒-๑๐๖) 

 ๑.๑๕ ประมวลรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาค 

   การการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๗-๑๐๘) 

 ๑.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๙-๑๒๒) 

 ๑.๑๗ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ 

   ย่อย (IMS) ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๓)  

 ๑.๑๘  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019) ส าหรับ

   บุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป (ฉบับที่ ๓)  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๕-๑๒๗)  

  ๑.๑๙ รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

   อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๘-๑๓๐)   

 ๑.๒๐  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ ประจ าเดือนพฤศจกิายน  

   ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๑)  

  ๑.๒๑ มตริายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๓ 

   (๑๘/๒๕๖๔) (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๒-๑๔๕) 

   ๑.๒๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

    ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) คณะ  

    ศลิปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๔๖-๑๗๐) 

   ๑.๒๓ รายงานการประชุมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)  

    (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๑-๑๗๔) 

   ๑.๒๔ รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศลิปศาสตร์  

    (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๕-๑๘๔) 

   ๑.๒๕ รายงานผลการด าเนินงานการตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ โคมไฟฉุกเฉิน  

    และเครื่องส ารองไฟอาคารคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๑๘๕-๑๙๐) 

   ๑.๒๖ ระบบการตดิตามประเมินสภาวะของนสิิต คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

    พะเยา (เอกสารหน้าที่ ๑๙๑-๑๙๓) 

 

 



 

   ๑.๒๗ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ภาษาฝร่ังเศสด้านอาหาร ๑  

    (ทฤษฎีสูป่ฏิบัติ) (เอกสารหนา้ที่ ๑๙๔-๒๒๖) 

   ๑.๒๘ รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชา 

    ศกึษาทั่วไป (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๗-๒๓๒)   

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

   เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๔ เดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ  

   Microsoft Teams (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๔-๒๔๓)  

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    ๔.๑ รายชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ

     ศึกษาภายในประเทศของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

     (เอกสารหนา้ที่ ๒๔๖-๒๔๗) 

๔.๒ ขออนุมัตเิพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหนา้ที่ ๒๔๙-๒๖๑) 

๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๒๖๓) 

๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๒๖๕)  

๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๒๖๗) 

๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๒๖๙)  
  

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ แนวปฏิบัติคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนคณะศลิปศาสตร์

   ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑) 

  ๑.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมการ

   เรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๔ (โมดูลที่ ๔) (เอกสารหนา้ที่ ๒-๑๑) 

 ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๓ ฉบับ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒-๑๙) 

  ๑.๔ สรุปอัตราก าลังขอ้มูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๒๐-๓๐) 

  ๑.๕ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๑-๓๔) 

 ๑.๖ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๕-๓๘) 

 ๑.๗ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน  

   ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๙-๔๙)   

 ๑.๘ แจ้งผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๕๐) 

  ๑.๙ การเสนอรายชื่อนักวิจัยในสังกัดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย 

   ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๕๑-๕๘) 

  ๑.๑๐ แผนการจัดซือ้จัดจา้ง พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๕๙-๖๘) 

   ๑.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 

    ๓: เมอืงท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก (เอกสารหนา้ที่ ๙๙-๘๘) 

  ๑.๑๒ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๘๙-๙๓)  

  ๑.๑๓ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๙๔-๑๐๑) 

 



 

 

 

 ๑.๑๔ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศกึษา 

   ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศกึษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๒-๑๐๖) 

 ๑.๑๕ ประมวลรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาค 

   การการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๗-๑๐๘) 

 ๑.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๙-๑๒๒) 

 ๑.๑๗ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ 

   ย่อย (IMS) ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๓)  

 ๑.๑๘  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019) ส าหรับ

   บุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป (ฉบับที่ ๓)  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๕-๑๒๗)  

  ๑.๑๙ รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

   อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๘-๑๓๐)   

 ๑.๒๐  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ ประจ าเดือนพฤศจกิายน  

   ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๑)  

  ๑.๒๑ มติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๓ 

   (๑๘/๒๕๖๔) (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๒-๑๔๕) 

   ๑.๒๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 

    ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) คณะ  

    ศลิปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๔๖-๑๗๐) 

   ๑.๒๓ รายงานการประชุมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)  

    (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๑-๑๗๔) 

   ๑.๒๔ รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศลิปศาสตร์  

    (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๕-๑๘๔) 

   ๑.๒๕ รายงานผลการด าเนินงานการตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ โคมไฟฉุกเฉิน  

    และเครื่องส ารองไฟอาคารคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๑๘๕-๑๙๐) 

   ๑.๒๖ ระบบการตดิตามประเมินสภาวะของนสิิต คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

    พะเยา (เอกสารหน้าที่ ๑๙๑-๑๙๓) 

   ๑.๒๗ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ภาษาฝร่ังเศสด้านอาหาร ๑  

    (ทฤษฎีสูป่ฏิบัติ) (เอกสารหนา้ที่ ๑๙๔-๒๒๖) 

 

 



 

 

 

   ๑.๒๘ รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชา 

    ศกึษาทั่วไป (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๗-๒๓๒) 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
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	ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
	๑.๑	แนวปฏิบัติคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์			ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑)
	๑.๒	คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมการ			เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 				๒๕๖๔ (โมดูลที่ ๔) (เอกสารหน้าที่ ๒-๑๑)
	๑.๓	ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓ ฉบับ (เอกสารหน้าที่ ๑๒-๑๙)
	๑.๔	สรุปอัตรากำลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 				๒๕๖๔ 	(เอกสารหน้าที่ ๒๐-๓๐)
		๑.๕	รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือน				ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๓๑-๓๔)
	๑.๖	รายงานการอนุมัติการจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือน				กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๓๕-๓๘)
	๑.๗	รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือน					ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๓๙-๔๙) 	
	๑.๘	แจ้งผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๕๐)
		๑.๙	การเสนอรายชื่อนักวิจัยในสังกัดเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย				ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๕๑-๕๘)
		๑.๑๐	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๕๙-๖๘)
	๑.๑๑	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 				๓: เมืองท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก (เอกสารหน้าที่ ๖๙-๘๘)
	๑.๑๒	รายงาน	กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์			คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๘๙-๙๓)	
	๑.๑๓	รายงานวัสดุคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
			(เอกสารหน้าที่ ๙๔-๑๐๑)

	๑.๑๔	ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษา				ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔
			(เอกสารหน้าที่ ๑๐๒-๑๐๖)

	๑.๑๕	ประมวลรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาค				การการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๐๗-๑๐๘)
	๑.๑๖	รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลป-				ศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๐๙-๑๒๒)
	๑.๑๗	รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ				ย่อย (IMS) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๒๓)	
	๑.๑๘ 	ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ			ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease 2019) สำหรับ			บุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป (ฉบับที่ ๓) 				(เอกสารหน้าที่ ๑๒๕-๑๒๗)	
		๑.๑๙	รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา				อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๑๒๘-๑๓๐)	
	๑.๒๐ 	รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 				๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๓๑) 
	๑.๒๑	มติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๓ 			(๑๘/๒๕๖๔) (เอกสารหน้าที่ ๑๓๒-๑๔๕)
	๑.๒๒	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) 				ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 					พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) คณะ 					ศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๔๖-๑๗๐)
	๑.๒๓	รายงานการประชุมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 					(เอกสารหน้าที่ ๑๗๑-๑๗๔)
	๑.๒๔	รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์ 					(เอกสารหน้าที่ ๑๗๕-๑๘๔)
	๑.๒๕	รายงานผลการดำเนินงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โคมไฟฉุกเฉิน 					และเครื่องสำรองไฟอาคารคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๘๕-๑๙๐)
	๑.๒๖	ระบบการติดตามประเมินสภาวะของนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย					พะเยา (เอกสารหน้าที่ ๑๙๑-๑๙๓)
	๑.๒๗	รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร ๑ 					(ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ) (เอกสารหน้าที่ ๑๙๔-๒๒๖)
	๑.๒๘	รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชา					ศึกษาทั่วไป (เอกสารหน้าที่ ๒๒๗-๒๓๒)	

	ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม
	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔			เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 				Microsoft Teams (เอกสารหน้าที่ ๒๓๔-๒๔๓) 

	ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
	ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๔.๑	รายชื่อนิสิตผู้สมควรได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจ					ศึกษาภายในประเทศของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 					(เอกสารหน้าที่ ๒๔๖-๒๔๗)
	๔.๒	ขออนุมัติเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหน้าที่ ๒๔๙-๒๖๑)
	๔.๓	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๒๖๓)
	๔.๔	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๒๖๕)	
	๔.๕	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕	(เอกสารหน้าที่ ๒๖๗)
	๔.๖	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕	(เอกสารหน้าที่ ๒๖๙)

	ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

