
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 5 (4/2558) 

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2558 

เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบริการวิชาการ   กรรมการ 

    (ดร.รักษ์ศรี เกียรตบิุตร)  

4. รองคณบดีฝ่ายแผน วจิัย และวเิทศสัมพันธ์   กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

5. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ) 

6. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

    (นายสุนทร สุขสราญจติ)  

7. นางสาวไพรินทร์   ขัดธิพงษ์   กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร   กรรมการ 

9. นางสาวรัตติกาล    ค้าสม    เลขานุการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  เข้าร่วมชีแ้จง 

2. นางสาวดารารัตน์   ค าเป็ง   เข้าร่วมชีแ้จง 

3. นายศุภวุฒิ     อุดค าเที่ยง  เข้าร่วมชีแ้จง 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

  รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                      

ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (4/2558) และ 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

  1. การรับสมัครพนักงานสายวิชาการ อัตราทดแทนผู้เกษียณอายุงาน จ านวน 2 อัตรา 

วุฒิปริญญาเอก คุณสมบัติเบื้องต้นมีความสามารถและมีคุณภาพ อายุไม่เกิน 40 ป ี

  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม                    

ให้ผู้รับผดิชอบด าเนินการและแก้ไขตามขัน้ตอนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. การขอทุนการศกึษาเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของบุคลากรในคณะ ให้หาจาก

แหล่งทุนภายนอก พร้อมกับการขอทุนจากมหาวิทยาลัย คู่ขนานกันไป โดยไม่ต้องรอทุนที่มหาวิทยาลัย

จัดสรร 

  4. หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ ต่าง ๆ ของคณะ มอบให้รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผดิชอบดูแล 

  5. การปรับเปลี่ยนรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี รักษาการแทนคณบดี กรณีคณบดี              

ไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รักษาการแทนคณบดี ตามล าดับดังนี้ 

   5.1 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

   5.2 รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบริการวิชาการ 

   5.3 รองคณบดีฝา่ยแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

   5.4 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

   5.4 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

  6. กิจกรรมพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องภูกามยาว 2 

อาคารเรยีนรวมหลังเก่า 

   

 

 

 

 



-3- 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติกรอบอัตราและอนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ

พิเศษสังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0950.03/3015 การขออนุมัติกรอบ

อัตราก าลังจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเริ่มปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 จ านวน 2 ราย ได้แก่ ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล 

และดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัต ิดังนี้  

  1. อนุมัตกิรอบอัตราและอนุมัตจิา้ง ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎี 

บัณฑติ (การบริหารการพัฒนา) เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ สังกัด 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม อัตราจ้างเดือนละ 27,500 บาท โดยเริ่ม

ปฏิบัติงานตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 

   2. อนุมัติกรอบอัตราและอนุมัติจ้าง ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง

อาจารย์ สังกัดวิทยาเขตเชียงราย โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 

2559 (เอกสารแนบ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา

ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558

สรุปเรื่อง 

  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ 

กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558 ได้ให้ไว้ ณ วันที่ 26 

มิถุนายน 2558 โดยในการประกาศกฎ ก.พ.อ. นี้ เป็นไปตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนให้ทางราชการได้มีโอกาส

หมุนเวียนก าลังคนที่มปีระสิทธิภาพที่ดกีว่ามาท าหนา้ที่แทน  
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละงาน ได้แก่ งานบริหารต าแหน่ง

และอัตราก าลัง งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ งานติดตาม

และประเมินผล งานสวัสดิการบุคลากร งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง แนวปฏิบัติงานสารบรรณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

 งานธุรการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัดท าและการเสนอ

หนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. ในส่วนของหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) เลขที่ใชน้ั้น ให้ใชเ้ป็น เลขอารบิก 

2. ในส่วนของหนั งสือภายนอก หนั งสือประทับตรา หนั งสือสั่ งการ หนั งสือ

ประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ เลขที่ใช้นั้น ให้ใช้

เป็น เลขไทย 

3. เนื้อความและรูปแบบในหนังสือ ให้ผู้จัดท าตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
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4. การรับและส่งหนังสือ การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ มาตรฐานตรา แบบ

พิมพ์ และซอง ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

5. ขั้นตอนการเสนอหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่แต่ละงานเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความ                     

ถูกต้องของขอ้มูล โดยผ่านรองคณบดีผู้ท าหน้าที่ดูแลรับผดิชอบในงานนั้น ทั้งนี้ งานที่นอกเหนือจากงาน

ธุรการ และงานการเงินและพัสดุ เมื่อเสนอผ่านรองคณบดีผู้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในงานนั้นแล้ว              

ให้น าเสนอผ่านรองคณบดีฝา่ยบริหาร เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอไปยังคณบดี

ทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ให้ยึดหลักตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                  

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง ก าหนดวันและเวลาการจัดโครงการประชุมบุคลากร (กิจกรรมที่ 2) 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมบุคลากร ได้ด าเนินการจัด

โครงการประชุมบุคลากร โดยมีการแบ่งออกเป็น2 กิจกรรมนั้น ทั้งนี้ คณะได้จัดโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 

ในวันที่  24-27 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของกิจกรรมที่  2                             

จะด าเนินการจัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อนึ่ง ในการ

จัดกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการสรุปภาพรวมการด าเนินงานต่างๆ ของคณะ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์

สาขาวิชาแจ้งคณาจารย์เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ หากอาจารย์ท่านใดติด

ภารกิจส าคัญ ให้ท าบันทึกข้อความแจ้งมายังคณะทราบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้ งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงาน                   

การจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าเดือน 

เมษายน – มิถุนายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานการประชุม AUN-QA คร้ังท่ี 1 (1/2558)  

สรุปเรื่อง 

  ด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ขอแจง้รายงานการประชุม AUN-QA 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1 (1/2558) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ                 

มาพร้อมนี ้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน (กจ008) 

สรุปเรื่อง 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้า

สัมภาษณ์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับนิสิตและ

อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา บัดนี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งแบบรายงานผล

การฝึกอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน (กจ008) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการด าเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการและบรกิารวชิาการ  

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 2558 ขอส่งสรุปผลการด าเนินโครงการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 4 (3/2558) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 4 (3/2558) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

จงึเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

  1. แก้ไขค าในระเบียบวาระที่ 1.2.5 บรรทัดที่สอง ค าว่า “ตัดสอน” แก้ไขเป็น “ตัดสิน” 

 2. แก้ไขค าในระเบียบวาระที่  1.2.10 หัวเรื่อง “รายงานการก้าวหน้า” แก้ไขเป็น 

“รายงานความก้าวหน้า” 

 3. แก้ไขค าในระเบียบวาระที่ 4.3 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ข้อ 2 “โครงการริจัย” 

แก้ไขเป็น “โครงการวิจัย” 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง 

 - ไม่ม ี- 

 




