
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ รายงานการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์  

   ประจ าปี ๒๕๖๔ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) (เอกสารหนา้ที่ ๑-๕) 

  ๑.๒ มติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๖๖ 

   (๒๑/๒๕๖๔) (เอกสารหนา้ที่ ๖-๑๒) 

  ๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

   นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓-๑๗) 

 ๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

   นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พ.ศ. 

   ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๘-๒๐)   

 ๑.๕ การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความรว่มมอืเรื่อง การแลกเปลี่ยนทาง 

   วิชาการตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา

   และโรงพยาบาลเชียงใหมฮ่อสพิทอล (เอกสารหนา้ที่ ๒๑-๒๔)   

 ๑.๖ โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

   ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๒๕-๒๘)   

 ๑.๗ การจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจ าปีการศึกษา 

   ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ (เอกสารหนา้ที่ ๒๙) 

 ๑.๘ รายงานความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะประจ าปี พ.ศ.  

   ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๐-๓๔) 

 ๑.๙ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน  

   พฤศจกิายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๕-๓๖)   

 ๑.๑๐ สรุปอัตราก าลังขอ้มูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม 

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๓๗-๔๕) 

  ๑.๑๑ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๔๖-๕๐) 

 

 



 

 

 

 ๑.๑๒ รายงานการท าลายเอกสารลับและเอกสารคณะศลิปศาสตร์ (เอกสาร 

   หนา้ที ่๕๑-๕๒)   

  ๑.๑๓ รายงานการจ าหนา่ยพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการจ าหนา่ย 

   พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๕๓-๖๒)   

 ๑.๑๔ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๖๓-๖๕) 

   ๑.๑๕ รายงานการประชุมวิพาก์ผลการศกึษา ประจ าภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 

    ๒๕๖๔ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหน้าที่  

    ๖๖-๖๙) 

   ๑.๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและผูส้อนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

    บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหน้าที่ ๗๐-๗๓) 

   ๑.๑๗ บัญชรีายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

    ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๗๔-๗๖) 

   ๑.๑๘ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

    ศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๗๗-๙๑) 

 ๑.๑๙ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๙๒-๙๕)   

  ๑.๒๐ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๙๖-๑๐๗)   

 ๑.๒๑ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ 

   ย่อย (IMS) ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๘)  

 ๑.๒๒ รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

   อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๙-๑๑๑)  

 ๑.๒๓ รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงเตรียมพืน้ที่จัดท าศูนย์ภาษา (เอกสารหน้าที่ 

   ๑๑๒-๑๑๙)  

 ๑.๒๔ คู่มอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน INTEGRITY  

   AND TRANSPARENCY ASSESSMENT MANUAL ๒๐๒๒ (เอกสารหนา้ที่  

   ๑๒๐-๑๗๖) 

 ๑.๒๕ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๗)  

 ๑.๒๖ รายงานการประชุมคณะท างานหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ (เอกสารหน้าที่ 

   ๑๗๘-๑๗๙)  

 

 

 



 

 

 

 ๑.๒๗ รายงานการประชุมงานแผนงาน ส านักงานคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 

   ๑๘๐-๑๙๒)  

 ๑.๒๘ รายการผลงานวิจัยตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) คณะศิลปศาสตร์  

   (เอกสารหนา้ที ่๑๙๓)  

  ๑.๒๙ ส าเนามตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที ่๑๙๔)  

  ๑.๓๐ รายงานข้อมูลป้อนกลับส าหรับพัฒนามาตรฐานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ (เอกสารหนา้ที ่๑๙๕-๑๙๙)  

 ๑.๓๑ รายงานการด าเนินการของคณศิลปศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม 

   ตัวชี้วัดเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (เอกสารหนา้ที ่๒๐๐-๒๐๙) 
       

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

   เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 

   Teams (เอกสารหนา้ที่ ๒๑๑-๒๒๑)  

 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    ๔.๑ การทาบทามเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย 

     สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๔) 

๔.๒ รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรการเรียน

ยอดเยี่ยม ปีการศกึษา ๒๕๖๓  (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๖) 

๔.๓ รายชื่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 

๒๒๘-๒๓๔) 

๔.๔ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย         

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๖-๒๕๕) 

๔.๕ การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ 

(เอกสารหนา้ที่ ๒๕๗-๒๖๑) 

๔.๖ การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

ศลิปศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๒๖๓-๒๘๒) 
     

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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	๑.๑๙	รายงานการอนุมัติการจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำเดือน				ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๙๒-๙๕)
	๑.๒๐	รายงานวัสดุคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
			(เอกสารหน้าที่ ๙๖-๑๐๗)

	๑.๒๑	รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ				ย่อย (IMS) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๐๘)	
	๑.๒๒	รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา				อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๑๐๙-๑๑๑) 
	๑.๒๓	รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงเตรียมพื้นที่จัดทำศูนย์ภาษา (เอกสารหน้าที่ 			๑๑๒-๑๑๙) 
	๑.๒๔	คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน INTEGRITY 				AND TRANSPARENCY ASSESSMENT MANUAL ๒๐๒๒ (เอกสารหน้าที่ 				๑๒๐-๑๗๖)
	๑.๒๕	รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 			(เอกสารหน้าที่ ๑๗๗)	
	๑.๒๖	รายงานการประชุมคณะทำงานหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ (เอกสารหน้าที่ 			๑๗๘-๑๗๙)	
	๑.๒๗	รายงานการประชุมงานแผนงาน สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 			๑๘๐-๑๙๒)	
	๑.๒๘	รายการผลงานวิจัยตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) คณะศิลปศาสตร์ 				(เอกสารหน้าที่ ๑๙๓)
	๑.๒๙	สำเนามติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๙๔)	
	 ๑.๓๐	รายงานข้อมูลป้อนกลับสำหรับพัฒนามาตรฐานหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 			ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ (เอกสารหน้าที่ ๑๙๕-๑๙๙)
	๑.๓๑	รายงานการดำเนินการของคณศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม				ตัวชี้วัดเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	(เอกสารหน้าที่ ๒๐๐-๒๐๙)

	ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม
	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔			เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 			Teams (เอกสารหน้าที่ ๒๑๑-๒๒๑) 

	ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
	ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๔.๑	การทาบทามเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย 					สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ (เอกสารหน้าที่ ๒๒๔)
	๔.๒	รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (เอกสารหน้าที่ ๒๒๖)
	๔.๓	รายชื่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๒๒๘-๒๓๔)
	๔.๔	การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต (เอกสารหน้าที่ ๒๓๖-๒๕๕)
	๔.๕	การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ (เอกสารหน้าที่ ๒๕๗-๒๖๑)
	๔.๖	การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ ๒๖ ๓-๒๘๒)

	ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

