
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ การแถลงนโยบายและวสิัยทัศนข์องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ 

   ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่การปฏิบัติของคณะและ 

   หนว่ยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (เอกสารหนา้ที่ ๑-๔) 

  ๑.๒ ส าเนามตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่  

   ๕-๗) 

  ๑.๓ มตริายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ ๕๕ 

   (๑๐/๒๕๖๔) (เอกสารหนา้ที่ ๘-๒๕) 

  ๑.๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาแตง่ตั้งผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการศกึษา ระดับ

   ปริญญาโท แผน ข คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (เอกสารหน้าที่ 

   ๒๖-๓๓) 

 ๑.๕ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการ 

   แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ 

   ของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และ 

   งบประมาณอื่นที่เบิกจา่ยจากหนว่ยงานนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๓๔-๓๙) 

 ๑.๖ รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน (เอกสารหนา้ที่ ๔๐-๔๔) 

 ๑.๗ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๔๕-๔๙) 

  ๑.๘ รายงานผลการด าเนนิการรายวิชา ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๓ ของสาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหนา้ที่ ๕๐-๗๕) 

  ๑.๙ รายงานผลการด าเนนิการรายวิชา ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๓ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสาร

   หนา้ที่ ๗๖-๘๖) 

 

 



 

 

 

 ๑.๑๐ สรุปผลการด าเนินการรายวิชา และรายงานการประชุมวิพากย์ผลการเรียน 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจ าภาคการศกึษา 

   ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารหนา้ที่ ๘๗-๑๑๐) 

 ๑.๑๑ ประมวลรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

   ประจ าภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๑๑-๑๑๔) 

  ๑.๑๒ รายงานวัสดุคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๑๕-๑๒๙) 

  ๑.๑๓ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๐-๑๓๓) 

 ๑.๑๔ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๓๔ -

   ๑๖๒)   

  ๑.๑๕ บัญชรีายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนมถิุนายน ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๖๓-๑๖๕) 

 ๑.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๑๖๖-๑๗๑) 

   ๑.๑๗ ผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมถิุนายน  

    ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๑) 

   ๑.๑๘  รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย 

    (IMS) (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๒)  

   ๑.๑๙  การให้ทุนศึกษาต่อส าหรับพนักงานสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๓-๑๘๑)  

   ๑.๒๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (เอกสาร 

    หนา้ที ่๑๘๒-๑๙๑)  

   ๑.๒๑ ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะ 

   ศลิปศาสตร์ ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๙๒-๑๙๓)  

   ๑.๒๒ แจ้งผลการประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะ 

    ศลิปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๙๔) 

  ๑.๒๓ รายชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร 

   หนา้ที ่๑๙๕-๑๙๖)  

 ๑.๒๔ กิจกรรมพะเยาเมอืงแหง่การเรยีนรู้ Learning City (เอกสารหนา้ที่ ๑๙๗-๒๐๑) 

 ๑.๒๕ สรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๒๐๒-๒๑๑) 

 

 



 

 

 

  ๑.๒๖ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๒-๒๑๕) 

   ๑.๒๗  รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสอื ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

    อาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๖-๒๑๗ )  

   ๑.๒๘ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร ่ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

    (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๘-๒๑๙) 

   ๑.๒๙  ส าเนาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  

    เรื่อง มาตรการและการเฝา้ระวังการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  

    ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๐-๒๒๓) 

   ๑.๓๐ ปฏิทินกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๔-๒๓๓) 

   ๑.๓๑ การจัดสรรงบประมาณโครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจ าปี 

    การศกึษา ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๔) 

   ๑.๓๒ ปฏิทินการด าเนนิงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์ 

    วิชาชีพคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

    (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๕-๒๓๖) 

   ๑.๓๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๘ ฉบับ (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๗-๒๖๕)  

   ๑.๓๔ ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้งประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดนิ) (เอกสารหนา้ที่ ๒๖๖-๒๖๗) 

   ๑.๓๕ รายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 

    ๒๖๘-๒๘๓) 

   ๑.๓๖ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 

    ๑๑ หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ 

    ๒๘๔-๒๘๘) 
     

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

   เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 

   Teams (เอกสารหนา้ที่ ๒๙๐-๓๐๐)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ (ร่าง) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

โรงพยาบาลเชียงใหม ่ฮอสพิทอล (เอกสารหนา้ที่ ๓๐๓-๓๐๔) 

 

 



 

 

 

๔.๒ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ราย         

ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ (เอกสารหนา้ที่ ๓๐๖-๓๐๙) 

๔.๓ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ราย         

ดร.ศุภาวรรณ ปิงใจ (เอกสารหนา้ที่ ๓๑๑-๓๑๔) 

   ๔.๔ รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๓๑๖) 

   ๔.๕ รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๓๑๘) 

   ๔.๖ รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๓๒๐) 

   ๔.๗ รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๓๒๒) 

   ๔.๘ งบประมาณและก าหนดโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๓๒๔-๓๔๒) 

   ๔.๙ การปรับช่ัวโมงภาระงานใหส้อดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน (เอกสารหน้าที่ 

    ๓๔๔-๓๔๖) 

   ๔.๑๐ เกณฑก์ารพิจารณาความดคีวามชอบ ประจ าปี ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่  

    ๓๔๘) 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ การแถลงนโยบายและวสิัยทัศนข์องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ 

   ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่การปฏิบัติของคณะและ 

   หนว่ยงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (เอกสารหนา้ที่ ๑-๔) 

  ๑.๒ ส าเนามตสิภามหาวิทยาลัยพเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่  

   ๕-๗) 

  ๑.๓ มตริายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ ๕๕ 

   (๑๐/๒๕๖๔) (เอกสารหนา้ที่ ๘-๒๕) 

  ๑.๔ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาแตง่ตั้งผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการศกึษา ระดับ

   ปริญญาโท แผน ข คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (เอกสารหน้าที่ 

   ๒๖-๓๓) 

 ๑.๕ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการ 

   แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ 

   ของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และ 

   งบประมาณอื่นที่เบิกจา่ยจากหนว่ยงานนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๓๔-๓๙) 

 ๑.๖ รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน (เอกสารหนา้ที่ ๔๐-๔๔) 

 ๑.๗ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๔๕-๔๙) 

  ๑.๘ รายงานผลการด าเนนิการรายวิชา ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๓ ของสาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหนา้ที่ ๕๐-๗๕) 

  ๑.๙ รายงานผลการด าเนนิการรายวิชา ภาคการศกึษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๓ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสาร

   หนา้ที่ ๗๖-๘๖) 

 

 



 

 

 

 ๑.๑๐ สรุปผลการด าเนินการรายวิชา และรายงานการประชุมวิพากย์ผลการเรียน 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจ าภาคการศกึษา 

   ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารหนา้ที่ ๘๗-๑๑๐) 

 ๑.๑๑ ประมวลรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

   ประจ าภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๔ เอกสารหนา้ที่ ๑๑๑-๑๑๔) 

  ๑.๑๒ รายงานวัสดุคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๑๕-๑๒๙) 

  ๑.๑๓ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๐-๑๓๓) 

 ๑.๑๔ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เอกสารหน้าที่ ๑๓๔ -

   ๑๖๒)   

  ๑.๑๕ บัญชรีายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนมถิุนายน ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๖๓-๑๖๕) 

 ๑.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๑๖๖-๑๗๑) 

   ๑.๑๗ ผลการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน  

    ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๑) 

   ๑.๑๘  รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย 

    (IMS) (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๒)  

   ๑.๑๙  การให้ทุนศึกษาต่อส าหรับพนักงานสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๓-๑๘๑)  

   ๑.๒๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (เอกสาร 

    หนา้ที ่๑๘๒-๑๙๑)  

   ๑.๒๑ ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะ 

   ศลิปศาสตร์ ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๙๒-๑๙๓)  

   ๑.๒๒ แจ้งผลการประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะ 

    ศลิปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๙๔) 

  ๑.๒๓ รายชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร 

   หนา้ที ่๑๙๕-๑๙๖)   

 ๑.๒๔ กิจกรรมพะเยาเมอืงแหง่การเรยีนรู้ Learning City (เอกสารหน้าที่ ๑๙๗-๒๐๑) 

 ๑.๒๕ สรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๒๐๒-๒๑๑) 

 

 



 

 

 

  ๑.๒๖ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๒-๒๑๕) 

   ๑.๒๗  รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสอื ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

    อาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๖-๒๑๗ )  

   ๑.๒๘ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร ่ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

    (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๘-๒๑๙) 

   ๑.๒๙  ส าเนาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  

    เรื่อง มาตรการและการเฝา้ระวังการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  

    ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๐-๒๒๓) 

   ๑.๓๐ ปฏิทินกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๔-๒๓๓) 

   ๑.๓๑ การจัดสรรงบประมาณโครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจ าปี 

    การศกึษา ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๔) 

   ๑.๓๒ ปฏิทินการด าเนนิงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์ 

    วิชาชีพคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

    (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๕-๒๓๖) 

   ๑.๓๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๘ ฉบับ (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๗-๒๖๕)  

   ๑.๓๔ ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้งประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดนิ) (เอกสารหนา้ที่ ๒๖๖-๒๖๗) 

   ๑.๓๕ รายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 

    ๒๖๘-๒๘๓) 

   ๑.๓๖ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 

    ๑๑ หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ 

    ๒๘๔-๒๘๘) 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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	ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
		๑.๑	การแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ				ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่การปฏิบัติของคณะและ				หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (เอกสารหน้าที่ ๑-๔)
		๑.๒	สำเนามติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ 				๕-๗)
		๑.๓	มติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕๕ 			(๑๐/๒๕๖๔) (เอกสารหน้าที่ ๘-๒๕)
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	๑.๕	คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการ				แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ				ของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และ				งบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 				๒๕๖๔  (เอกสารหน้าที่	๓๔-๓๙)
	๑.๖	รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน (เอกสารหน้าที่ ๔๐-๔๔)
	๑.๗	รายงาน	กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์			คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๔๕-๔๙)
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	๑.๑๐	สรุปผลการดำเนินการรายวิชา และรายงานการประชุมวิพากย์ผลการเรียน 			หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษา				ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ ๘๗-๑๑๐)
	๑.๑๑	ประมวลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 				ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๑๑-๑๑๔)
	๑.๑๒	รายงานวัสดุคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
			(เอกสารหน้าที่ ๑๑๕-๑๒๙)

		๑.๑๓	รายงานการอนุมัติการจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือน				มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๓๐-๑๓๓)
	๑.๑๔	รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๓๔ -			๑๖๒)	
	๑.๑๕	บัญชีรายละเอียดผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 				(เอกสารหน้าที่ ๑๖๓-๑๖๕)
	๑.๑๖	รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลป-				ศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๑๖๖-๑๗๑)
	๑.๑๗	ผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 					๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๗๑)
	๑.๑๘ 	รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุย่อย 				(IMS) (เอกสารหน้าที่ ๑๗๒)	
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	๑.๒๐	รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 					สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ (เอกสาร					หน้าที่ ๑๘๒-๑๙๑)	
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		๑.๒๓	รายชื่อบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร				หน้าที่ ๑๙๕-๑๙๖) 
	๑.๒๔	กิจกรรมพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City (เอกสารหน้าที่ ๑๙๗-๒๐๑)
	๑.๒๕	สรุปอัตรากำลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 			(เอกสารหน้าที่ ๒๐๒-๒๑๑)
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	๑.๒๘	รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 				(เอกสารหน้าที่ ๒๑๘-๒๑๙)
	๑.๒๙ 	สำเนาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 					๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ (เอกสารหน้าที่ ๒๒๐-๒๒๓)
	๑.๓๐	ปฏิทินกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารหน้าที่ ๒๒๔-๒๓๓)
	๑.๓๑ การจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี     การศึกษา ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ (เอกสารหน้าที่ ๒๓๔)
	๑.๓๒	ปฏิทินการดำเนินงาน การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์					วิชาชีพคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 					(เอกสารหน้าที่ ๒๓๕-๒๓๖)
	๑.๓๓	ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๘ ฉบับ (เอกสารหน้าที่ ๒๓๗-๒๖๕) 
	๑.๓๔	ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปี					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบประมาณแผ่นดิน) (เอกสารหน้าที่ ๒๖๖-๒๖๗)
	๑.๓๕	รายละเอียดการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 				๒๖๘-๒๘๓)
	๑.๓๖	รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 				๑๑ หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารหน้าที่ 				๒๘๔-๒๘๘)
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	 	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔				เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 			Teams (เอกสารหน้าที่ ๒๙๐-๓๐๐) 

	ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
	ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๔.๑	(ร่าง) ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล (เอกสารหน้าที่ ๓๐๓-๓๐๔)
	๔.๒	การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย         ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ (เอกสารหน้าที่ ๓๐๖-๓๐๙)
	๔.๓	การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย         ดร.ศุภาวรรณ ปิงใจ (เอกสารหน้าที่ ๓๑๑-๓๑๔)
	๔.๔	รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา					ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๑๖)
	๔.๕	รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา					ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๑๘)
	๔.๖	รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา					ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๒๐)
	๔.๗	รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา					ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๒๒)
	๔.๘	งบประมาณและกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 					พ.ศ.๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๒๔-๓๔๒)
	๔.๙	การปรับชั่วโมงภาระงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน (เอกสารหน้าที่ 				๓๔๔-๓๔๖)
	๔.๑๐	เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ ประจำปี ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ 					๓๔๘)
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