
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ การพิจารณาสื่อต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

   พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ง (เอกสารหนา้ที่ ๑-๓) 

  ๑.๒ รายงานผลการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติในระบบ 

   สารสนเทศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เอกสารหนา้ที่ ๔-๖) 

 ๑.๓ การขยายเวลาศกึษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ

   โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) (เอกสารหนา้ที่ ๗-๘) 

 ๑.๔ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน 

   หรอืการภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

   ๒๐๑๙ (COVID-19) (เอกสารหนา้ที่ ๙-๑๐) 

  ๑.๕ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย 

   (IMS) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๑) 

  ๑.๖ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอ านาจให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

   ด าเนนิการตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 

   ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารหนา้ที่  

   ๑๒-๑๔) 

  ๑.๗ รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน ครั้งที่ ๔  (เอกสารหนา้ที่ ๑๕- 

   ๒๘) 

  ๑.๘ รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ครั้งที่ ๒-๔ (เอกสารหน้าที่ ๒๙-

   ๔๓) 

   ๑.๙ รายงานการประชุมพี่เลีย้งนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (เอกสาร

    หนา้ที ่๔๔-๔๙) 

  ๑.๑๐ มตทิี่ประชุมคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๕๐-๖๑) 

 

 



 

 

 

  ๑.๑๑ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๖๒-๖๕) 

 ๑.๑๒ รายงานการเงนิศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๖๖-๙๕) 

  ๑.๑๓ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๙๖-๑๐๗)   

 ๑.๑๔ สรุปอัตราก าลังขอ้มูลบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๘-๑๑๘) 

   ๑.๑๕  รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสอื ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

    อาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑๑๙-๑๒๐)  

   ๑.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

    ศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๒๑-๑๒๔)  

   ๑.๑๗ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

    คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๒๕-๑๒๘) 

   ๑.๑๘ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

    พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๙-๑๓๓) 

   ๑.๑๙  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร ่ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

    (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๔) 

   ๑.๒๐ รายงานการประชุมคณะท างานภาษาศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ ๓ (เอกสารหน้าที่ 

    ๑๓๕-๑๓๖) 

   ๑.๒๑ ผลการด าเนินงานศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

    (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) (เอกสารหน้าที่ ๑๓๗-๑๔๕) 

   ๑.๒๒ รายงานสรุปจ านวนผูย้ืนยันสิทธิ์เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 

    การศกึษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๔๖-๑๕๐)  

   ๑.๒๓ การขออนุมัติจัดท าหอ้งศูนย์ภาษา คณะศลิปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๕๑-

    ๑๕๕)   
 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔

   เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 

   Teams (เอกสารหนา้ที่ ๑๕๗-๑๖๗)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ การเสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา สายบริหาร สายวิชาการ

และสายบริการ ประจ าปี ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๐-๑๘๔) 

๔.๒ ขอความเห็นชอบยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน และ

เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ดร.พัชโรบล จริยฐิตินันท์ (เอกสารหน้าที่ 

๑๘๖-๑๙๒) 

๔.๓ แนวปฏิบัติการประเมินการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ 

๑๙๔-๑๙๙) 

๔.๔ แนวปฏิบัติการนับภาระงานโดยใช้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน

ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  (เอกสารหนา้ที่ ๒๐๑-๒๒๒) 

๔.๕ การก าหนดกิจกรรมเพื่อบันทึกในทรานสคริปกิจกรรมของนิสิตคณะศิลป-

ศาสตร์  (เอกสารเพิ่มเติม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ   

   (-ไม่มี-)      

































































































































































































































































































































































































































































 

๔.๕ การก าหนดกิจกรรมเพื่อบันทึกในทรานสคริปกิจกรรมของนิสิตคณะศิลป-

ศาสตร์  (เอกสารเพิ่มเติม) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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