
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 14 (7/2559) 

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559   

เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ     กรรมการ 

    (ดร.รักษ์ศรี เกียรตบิุตร)  

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย     กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

6. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นายพิพัฒน์ ธนากิจ) 

7. หัวหนา้สาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

8. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา  พงษ์พิพัฒน์   กรรมการ 

9. นางสาวไพรินทร์  ขัดธิพงษ์   กรรมการ 

10. นายชัยวัฒน์     ชูเชดิ    เลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา   เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ     เข้าร่วมชีแ้จง 

    (นางสาวสาริณีย์  ภาสยะวรรณ) 

3. นางจุฑาทิพ   พงษ์ประภาส   เข้าร่วมชีแ้จง 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบัณฑติศึกษาและวิเทศสัมพันธ์   ติดภารกิจ    

   (ดร.ปิยะวดี   โรหิตารชุน) 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 14 (7/2559)และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. แจ้งเรื่องความคืบหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด 

ทั้ง 3 ราย ดังนี้ 

   - ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อยู่ในขั้นตอน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/59 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 

  - นายสุนทร สุขสราญจิต อยู่ในขั้นตอน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/59 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 

   - ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร อยู่ในขั้นตอน ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการ (ผู้อ่าน) 

ผูท้รงคุณวุฒิ จากประธานสาขาวิชา  

  2. แจ้งขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดไว้ทุกข์ กรณีการสวรรคต ของในหลวงรัชกาล

ที่ 9 และขอความรว่มมอืงดกิจกรรมบันเทิงทุกชนิด 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน

สิงหาคม-กันยายน 2559 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ  จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงิน

รายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกๆ เดือน

นั้น งานการเงินฯ จึงขอส่งสรุป รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม นั้น  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง  แนวปฏิบัติการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ ประจ าคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการบริหารจัดการควบคุมดูแลการ

เบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหน่วยพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบจ่าย

วัสดุ-อุปกรณ์ให้แก่บุคลากรในคณะ นัน้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ได้มแีก้ไขเพิ่มเติมรายการเบิกจ่าย

วัสดุ-อุปกรณ์ในบางประเภท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม นั้น 

รองคณบดีฝา่ยบริหาร จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง  ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุมสอบและก าหนด 

บทลงโทษ กรณกีรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 

คุมสอบและก าหนดบทลงโทษ กรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 

28 กันยายน 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น  

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ 

จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ และก าหนดบทลงโทษ กรณีการจัดท าข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับ

ข้อสอบ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดท าข้อสอบ 

จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ และก าหนดบทลงโทษ กรณีการจัดท าข้อสอบ จ่ายข้อสอบและรับข้อสอบ 

พ.ศ. 2559 ตั้งแตว่ันที่ 28 กันยายน 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น  

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนโครงการวิจัย จากเงินรายได้

ระดับคณะ พ.ศ. 2559 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จากเงินรายได้ระดับ

คณะ พ.ศ. 2559 ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น 

รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินและการเบิกเงินโครงการวิจัยและบริการ

วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก คร้ังท่ี 1 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งขั้นตอนการ

ขอรับเงนิและการเบิกเงนิโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุน ภายนอก ครั้งที่ 1 งานนโยบาย

และแผนจงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น 

  รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และคณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย หารือเรื่อง

แนวปฏิบัติทางการเงิน ในขั้นตอนที่ 3 (การลดจ านวนการหักเงินสมทบเข้ามหาวิทยาลัย 10 %)  

 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายชื่อพร้อมรหัสโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ งานนโยบายและแผน ได้รวบรวมโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ตามพันธกิจ พร้อมกันนี้ได้จัดท าแบบฟอร์มติดตามการด าเนินโครงการเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 งานนโยบายและแผนจึงขอแจ้งให้  

ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายชื่อพร้อมรหัสโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ นั้น 

  รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN QA, CUPT QA ประจ าปี

การศึกษา 2558 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน AUN QA และ CUPT QA ประจ าปีการศึกษา 2558 นั้น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  

จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN QA, CUPT QA ประจ าปีการศึกษา 2558 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น 

  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง แจ้งผลการประเมินรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการประเมินรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย (C 11) 

ประจ าปี 2558 นั้น   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง แจ้งรายละเอียดผู้ได้รับทุนบรกิารวิชาการของคณะฯ ประจ าปี 2560 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยหน่วยบริการวิชาการ ขอแจ้งรายละเอียดผู้ได้รับทุนบริการวิชาการของคณะฯ 

ประจ าปี 2560 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.11 เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2559 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแจ้งรายงานการประชุมของสาขา ครั้งที่ 8/2559

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ผ่านมา นั้น หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี ้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.12 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามค าสั่ง ม.พะเยา ที่ 2241/2559 ได้อนุมัติให้ นางสาวนิศาชล พรหมรินทร์ ลาออก

จากต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป พร้อมกันนี ้

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.รัชตะ พันธุ์แสง ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตามค าสั่ง  

ม.พะเยา ที่ 2242/2559 ทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป นัน้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 13 (6/2559) เมื่อวันจันทรท์ี่ 29 สิงหาคม 2559 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้ งที่  13  (6 /2559 ) เมื่ อ วัน จันทร์  ที่  29  สิ งหาคม  2559 เวลา 13 .30 น . ณ  ห้ องประชุม                           

เรือนเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

จงึเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม    

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมของมหาวิทยาลัยใน

การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 36 “พะเยาเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่  36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่  9-16 มิถุนายน 2560 นั้น 

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมอบหมายให้คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูแลรับผิดชอบชนิดกีฬาที่จัดการแขง่ขัน โดยเป็นชนิดกีฬาเพื่อสุขภาพ  

แอโรบิค... 
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“แอโรบิค” ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้มีการประชุมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ส่งบุคลากร

(นายชัยวัฒน์ ชูเชิด) ไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ทั้งนี้ การประชุมครั้งล่าสุดวันที่ 7 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยให้ทางคณะด าเนินการเสนอชื่อบุคลากร

ในคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมถึงประมาณ

การงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในการจัดการแข่งขันชนิดกีฬา “แอโรบิค” 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยบริหาร จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

  1. การเสนอชื่อบุคลากรในคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับคณะ 

2. งบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในการจัดการแขง่ขันชนิดกีฬา “แอโรบิค”  

3. รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ด าเนนิการจัดท าค าสั่งเสนอคณบดีลงนาม และด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่  4.2 เรื่อง การจัดสรรพื้นที่ส าหรับการปฏิบัติงานของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์จะมีการย้ายคณะไปยังอาคารหลังใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให ้

นั้น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชุมร่วมกับทางคณะที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในอาคารเรียน

รวม (หลังเก่า) เพื่อหารือแนวทางในการจัดสรรห้องให้แต่ละคณะใช้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พื้นที่ ได้แก่ หอ้ง B 202  B 203 B 303 B 304 และ B 306  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยบริหาร จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจัดสรรห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผังการจัดสรรห้อง B 201 – 203 และ B 303 – 306 

2. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ เห็นชอบ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3... 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การจัดท าโครงการธนาคารขยะ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดท าธนาคารขยะ มหาวิทยาลัย

พะเยา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดี โดยมี

กองอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ทั้งนี้ คณะได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าโครงการธนาคาร

ขยะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายบริหาร จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจัดท าโครงการธนาคารขยะ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดังนี้ 

1. สถานที่และงบประมาณในการจัดท าที่เก็บขยะรไีซเคิล  

2. แนวทางในการบริหารจัดการต่ างๆ เช่น การจัด เก็บ เงินรายได้จากการขาย  

การประชาสัมพันธ์ 

3. รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ให้ใช้สถานที่หน้าห้องส านักงานช่ัวคราวของคณะ 

(Temporary) บริเวณพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ในการด าเนินการ และมอบรองคณบดีฝ่าย

บริหารและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมทีมงาน (หน่วยศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมกรรมท้องถิ่น, หน่วยบริการวิชาการ, สโมสรนิสิตคณะฯ) ด าเนินการในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

   

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อสอบคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท า

ข้อสอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้คณะฯ ที่มีการจัดการเรียน

การสอน จัดท าข้อสอบของนอสิตเอง ยกเว้นในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กองบริการการศึกษาจะเป็น

ผูด้ าเนนิการจัดท าเอง นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายวิชาการ จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิการจัดท าข้อสอบคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มต.ิ.. 
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มติ  ที่ประชุมพิ จารณาแล้วมีมติ  มอบรองคณบดีฝ่ ายวิชาการ ร่างค าสั่ งแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการดังกล่าวฯ เสนอคณบดีลงนาม โดยให้มีองค์ประกอบดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้า

สาขาวิชา และรองคณบดีฝา่ยวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย  

   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ   เป็น ประธานกรรมการ 

   รองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการ เป็น กรรมการ 

   บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน  เป็น กรรมการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ.2558-2561 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้ เสนอให้ที่ ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558-2561 เพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับการด าเนินการในปีงบประมาณ 60 มากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. ให้ขอ้เสนอแนะต่อรา่งกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

  2. อนุมัตหิลักการและงบประมาณในการจัดการประชุมกับผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายในคณะ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการของคณะกับหน่วยศึกษาและ 

พัฒนานวัตกรรมท้องถ่ิน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอโครงสร้ างการบริหาร 

การบริการวิชาการของคณะ กับหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุมัติโครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการของคณะกับหน่วยศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  2. มอบหนว่ยบริการวิชาการ ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

มต.ิ.. 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศกึษา ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบรกิารวิชาการ เพื่อความชัดเจนของคณะฯ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอเสนอเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 

จากเดิม ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศกึษาและบริการวิชาการ ทั้งนีเ้พื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่คลุมเครอื  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

ให้ความเห็นและอนุมัตใินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่งดังกล่าว 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร-

บัณฑิต (โครงการพเิศษ) ทุจรติการสอบ รายวิชาระเบียบวิธีวจิัย 147310 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่กรรมการคุมสอบรายวิชา 147310 ได้มีหนังสือรายงานมายังคณะฯ ว่ามีนิสิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ทุจริตการสอบ ในการนี้คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วนัน้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติยันตามมติคณะกรรมการ

สอบสวนดังกล่าวฯ คือ 

1. ให้อาจารย์ผู้สอน ท าหนังสือชี้แจงรายงานการจัดสอบและรายละเอียดของการ

จัดการเรียนการสอน และการวัดผลในรายวิชาดังกล่าวฯ เสนอต่อคณบดี 

2. ใหจ้ัดสอบใหมใ่นรายวิชาดังกล่าวฯ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งและก าชับ

ให้คณาจารย์ในสังกัดคณะฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าวฯ อย่างเคร่งครัด  

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอให้สาขาวิชาส่งตัวแทนหลักสูตร เพื่อเป็นคณะด าเนินการรับฟังผู้มี

ส่วนได้เสียเกี่ยวกับหลักสตูร ของคณะฯ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอเสนอให้สาขาวิชาส่งตัวแทน

หลักสูตร เพื่อเป็นคณะด าเนินการรับฟังผู้มสี่วนได้เสียประจ าคณะฯ นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา มอบ

สาขาวิชาส่งตัวแทนหลักสูตร เพื่อเป็นคณะด าเนินการรับฟังผู้มสี่วนได้เสียประจ าคณะฯ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบ  

 2. มอบหมายให้ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรร

วงเงนิงบประมาณรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สรุปเรื่อง 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรวงเงินงบประมาณรายได้

สนับสนุนการตีพิมพ์ต ารา เอกสาร และผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนั้น   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในประกาศดังกล่าวฯ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  

2. ให้น าเรื่องดังกล่าวฯ ไปพิจารณาให้ความเห็นในส่วนของรายละเอียดของประกาศ  

ในการประชุมครั้งต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2... 
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริจาค

เงนิสนับสนุนการด าเนินงานของคณะโดยหักจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

หมวดค่าตอบแทนนักวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริจาคเงินสนับสนุนการด าเนินงานของ

คณะโดยหักจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หมวดค่าตอบแทนนักวิจัย คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนั้น   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในประกาศดังกล่าวฯ 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ  

2. ให้น าเรื่องดังกล่าวฯ ไปพิจารณาให้ความเห็นในส่วนของรายละเอียดของประกาศ  

ในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาวต่างชาติ 

สรุปเรื่อง 

  รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับการ

จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน และการให้

ข้อเสนอแนะด้านวิชาการแก่นิสิต และคณาจารย์ รายของ Mr.James Leslie TAYLOR รายละเอียด

ประวัติส่วนตัวและประวัติการท างานปรากฏตามเอกสารแนบนั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย จงึแจง้ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด ในการขออนุมัติ

จา้งดังกล่าวฯ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ศกึษารายละเอียดเกี่ยวกับ 

ภาระงาน / ค่าตอบแทน / รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และเสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ... 
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ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง การจัดกิจกรรมหรอืโครงการในพระราชด ารแิละพระราชกรณยีกิจ

เพื่อเทดิพระเกียรติในหลวง ร.9 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์คณะฯ จัดกิจกรรมหรือโครงการใน

พระราชด าริและพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 หรือการด าเนินการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นิสติ บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือโครงการใน

พระราชด าริและพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 

 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบสาขาวิชา บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดย

การสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชด าริและพระราชกรณียกิจ หรือ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนิสติ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคมหลักสูตรปรับปรุง 

ป ีพ.ศ 2560 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

ให้ความเห็นต่อ เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ 2560 

เพื่อสาขาวิชาจะได้น าข้อเสนอแนะ น าไปปรับปรุงแก้ไขและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดปรากฎ

ตามเอกสารแนบ นั้น  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ความเห็นต่อ  

เล่มหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 

 

มติ  ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

1. เห็นชอบ 

2. มอบหัวหนา้สาขาวิชาพัฒนาสังคมและผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

ผูจ้ดรายงานการประชุม... 
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 ………………………………………        .……..………………………………………… 

   (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)        (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 

                  เลขานุการ                 ประธานกรรมการ 

           ผู้จดรายงานการประชุม                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 


