
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมการวจิัย ความเป็นนานาชาติและ 

   การศกึษา (ทุนเต็มจ านวน) ประจ าภาค ๒/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑-๓) 

 ๑.๒ มตริายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  

   ๗๒ (๕/๒๕๖๕) (เอกสารหนา้ที่ ๔-๑๓) 

 ๑.๓ มตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๔-๕๙) 

 ๑.๔ มาตรฐานอาชีพ ประจ าปี ๒๕๖๕ ของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การ 

   มหาชน) (เอกสารหนา้ที่ ๖๐-๗๐) 

 ๑.๕ ผลการคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ   

   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๗๑-๗๖) 

  ๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๗๗-๗๙) 

 ๑.๗ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๘๐-๘๘) 

 ๑.๘ สรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

   (เอกสารหนา้ที่ ๘๙-๙๘) 

  ๑.๙ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๙๙-๑๐๓)   

 ๑.๑๐ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๔-๑๐๗) 

 ๑.๑๑ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน  

   มีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๘-๑๒๒)  

 ๑.๑๒ รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๒๓-๑๓๔) 
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  ๑.๑๓ รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (เอกสาร

   หนา้ที ่๑๓๕-๑๗๘) 

    - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

    - วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

    - วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  

 ๑.๑๔ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕  

   (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๙-๑๙๓) 

 ๑.๑๕ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ 

   ย่อย (IMS) ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๙๔) 

 ๑.๑๖ รายงานการประชุมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เอกสาร 

   หนา้ที ่๑๙๕-๑๙๗)   

  ๑.๑๗ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

   (เอกสารหน้าที ่๑๙๘-๑๙๙)  

 ๑.๑๘ รายชื่ออาจารย์ผู้แจง้ความประสงค์ขอรับการประเมินการสอนเพื่อขอ 

   ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๒๐๐-๒๐๒)   

 ๑.๑๙ การจัดตัง้กองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมก ากับ 

   ดูแลกองทุน (เอกสารหนา้ที่ ๒๐๓-๒๑๙)  

 ๑.๒๐ การรับรองคุณวุฒิของผูส้ าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรของสถาบัน 

   การศกึษา (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๐-๒๒๓)  

 ๑.๒๑ ผลการด าเนนิการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND  

   TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

   พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๒๒๔-๒๓๒) 

 ๑.๒๒ มตริายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที ่ 

   ๗๓ (๖/๒๕๖๕) (เอกสารหนา้ที่ ๒๓๓-๒๔๒) 

 ๑.๒๓  รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

   อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๒๔๓-๒๔๕ ) 

  ๑.๒๔ รายงานผลการด าเนนิการรายวิชาและรายงานการประชุมวิพากษ์ผลการ 

   เรียน หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคการศกึษา 

   ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๒๔๖-๒๗๙) 

  ๑.๒๕ รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชา 

   ศกึษาทั่วไป (เอกสารหนา้ที่ ๒๘๐-๒๘๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๒๖ รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี   

   (เอกสารหนา้ที่ ๒๘๖-๓๔๙) 

 ๑.๒๗ รายงานการประชุมหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๓๕๐-๓๕๒) 

 ๑.๒๘ ส าเนามตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๕๓-

   ๓๖๘) 

 ๑.๒๙ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน ๒ ฉบับ (เอกสารหนา้ที่ ๓๖๙-๓๗๑) 

 ๑.๓๐ รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๓๗๒-๓๗๕) 

  ๑.๓๑ รายงานผลการด าเนนิการรายวิชา ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา  

   ๒๕๖๔ ของสาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหนา้ที่ ๓๗๖-๓๗๗) 

 ๑.๓๒ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  

   สาขาวิชาภาษาไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๓๗๘-๓๘๖) 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕

   เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ  

   Microsoft Teams (เอกสารหนา้ที่ ๓๘๘-๔๐๐)  
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ (เอกสารหน้าที่ 

๔๐๓-๔๐๘) 

๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการฟังและการพูดในที่สาธารณะ รหัส

วิชา ๑๔๖๒๓๔ หมูเ่รียนที่ ๘ (เอกสารหนา้ที่ ๔๑๐-๔๑๒) 

๔.๓ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณา   

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ราย         

ดร.สุวรรณา ดลภราดร (เอกสารหนา้ที่ ๔๑๔-๔๑๖) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ   

   (-ถ้ามี-) 
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	๑.๒๒ มติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๓ (๖/๒๕๖๕)	(เอกสารหน้าที่ ๒๓๓-๒๔๒)
	๑.๒๓ รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๒๔๓-๒๔๕ )
	๑.๒๔ รายงานผลการดำเนินการรายวิชาและรายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคการศึกษา	ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๒๔๖-๒๗๙)
	๑.๒๕ รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เอกสารหน้าที่ ๒๘๐-๒๘๕)
	๑.๒๖ รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (เอกสารหน้าที่ ๒๘๖-๓๔๙)
	๑.๒๗ รายงานการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(เอกสารหน้าที่ ๓๕๐-๓๕๒)
	๑.๒๘ สำเนามติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๕๓-๓๖๘)
	๑.๒๙ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน ๒ ฉบับ (เอกสารหน้าที่ ๓๖๙-๓๗๑)
	๑.๓๐ รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๓๗๒-๓๗๕)
	๑.๓๑ รายงานผลการดำเนินการรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหน้าที่ ๓๗๖-๓๗๗)
	๑.๓๒ รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๓๗๘-๓๘๖)

	ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 
	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams (เอกสารหน้าที่ ๓๘๘-๔๐๐) 

	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (-ไม่มี-)
	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๔.๑ การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ ๑ (เอกสารหน้าที่ ๔๐๓-๔๐๘)
	๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษารายวิชาการฟังและการพูดในที่สาธารณะ รหัสวิชา ๑๔๖๒๓๔ หมู่เรียนที่ ๘ (เอกสารหน้าที่ ๔๑๐-๔๑๒)
	๔.๓ การประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย ดร.สุวรรณา ดลภราดร (เอกสารหน้าที่ ๔๑๔-๔๑๖)

	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (-ถ้ามี-)

