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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 15 (8/2559) 

วันพุธ ที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559   

เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 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 

    (ดร.รัชตะ พันธุ์แสง) 

8. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา  พงษ์พิพัฒน์   กรรมการ 

9. นางสาวไพรินทร์  ขัดธิพงษ์   กรรมการ 

10. นายชัยวัฒน์     ชูเชดิ    เลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑติศกึษาและวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมชีแ้จง    

   (ดร.ปิยะวดี   โรหิตารชุน) 

2. นายอภิรักษ์   นิลวัฒน์   เข้าร่วมชีแ้จง 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา   ติดภารกิจ 

   (นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ     ติดภารกิจ 

    (นางสาวสาริณีย์  ภาสยะวรรณ) 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 15 (8/2559)และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งให้บุคลากรสายวิชาการด าเนินการแสดงตารางการเข้า

ปฏิบัติงาน (Office Hours) ติดไว้หน้าโต๊ะท างาน ทั้งนี้คณบดีจะเดินสุ่มตรวจ และมอบหมายหัวหน้า

สาขาวิชาด าเนนิการดังนี ้

 (1) ส่งตารางการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (Office Hours) 

ของบุคลากรในสังกัดสาขาวิชาของตนเองใหค้ณบดี 

 (2) มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาสุ่มตรวจการเข้าปฏิบัติงานตามตาราง

ที่บุคลากรในสังกัดได้แจ้งไว้ และรายงานให้คณบดีทราบ 

 1.1.2 ประธานขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่

คณะจัด ทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมสถิติ รายงานคณบดี เพื่อ

ประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบประจ าปี 

 1.1.3 ประธานแจง้ใหบุ้คลากรสายวิชาการ เร่งด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องการไม่อนุมัตใิห้บุคลากรสายวิชาการขยายระยะเวลาลา

ศกึษาต่อ หากครบระยะเวลาศึกษาต่อที่ได้รับอนุมัต ิ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.4 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน ตุลาคม2559 สืบเนื่องจากตามที่คณบดีได้

มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุป

รายงานการอนุมัตจิา่ยเงนิรายได้ประจ าเดือนตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 6,595,000.00 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนตุลาคม 59 จ านวน 87,8000.00 บาท 

 คงเหลือ    จ านวน 6,507,200.00 บาท 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.2 นายชัยวัฒน์ ชูเชิด บุคลากร ขอรายงานการอนุญาตการลา และการ

อนุมัติไปปฏิบัติงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อนุมัติให้

บุคลากรในสังกัดลาปฏิบัติ งาน  (ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน) และอนุมัติ ให้บุคลากรเดินทาง 

ไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ หน่วยการเจา้หน้าที่จึงรายงานการอนุญาตการลา และการอนุมัตไิป

ปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2559 ดังนี้ 

 1. ลาป่วย   จ านวน   5 คน 

 2. ลากิจ   จ านวน   8 คน 

 3. ลาพักผ่อน  จ านวน   1 คน 

 4. ลาคลอด  จ านวน   - คน 

 5. ไปปฏิบัติงาน  จ านวน   15 คน 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.3 ดร.รักษ์ศร ีเกียรตบิุตร รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ขอแจ้งค าสั่งคณะฯ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อสอบ ประจ าปีการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้คณะฯ จัดท าข้อสอบในรายวิชาที่สังกัดคณะเอง 

รายละเอียด ดังนี้ 

 
 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.4 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอแจ้งแผนการด าเนินงานโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล ปีงบประมาณ 2560 “จัดการขยะอย่างมี 

ส่วนร่วม” ให้ที่ประชุมทราบในส่วนของงบประมาณด าเนินการ ว่ามีงบประมาณในการด าเนินโครงการ

ในครั้งนี ้จ านวน 37,000 บาท 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายผูเ้กี่ยวข้องไปศึกษาดูงานและ 

 น าองค์ความรูม้าบูรณาการปรับใช้ใหส้อดคล้องกับบริบทของคณะ 

 1.2.5 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจกิายน 2559 ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. รองคณบดีฝา่ยบริหาร กรรมการ 

 3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ   กรรมการ 

 4. รองคณบดีฝา่ยแผนและวจิัย  กรรมการ 

 5. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบัณฑติศกึษาฯ กรรมการ 

 6. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต  กรรมการ 

 7. ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล  กรรมการ 

 8. ผศ.ดร.ดร.วีระ เลิศสมพร  กรรมการ 

 9. อ.วิลาสิน ี วดีศริิศักดิ์  กรรมการ 

  10.อ.ณัฏฐิมา มากชู   กรรมการ 

  11.ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

  12.นางสาวณัฐฐพัชร ์ ตติย์ธานุกุล ผูช่้วยเลขานุการ 

   จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายอาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด และนาย

ชัยวัฒน์ ชูเชิด ประสานงานกับผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ด าเนินงาน

กิจกรรมศษิย์เก่าสัมพันธ์ และการวางระบบชมรมศิษย์เก่า  

1.2.6 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอแจง้แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 

(สิงหาคม 59- กรกฎาคม 60) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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 1.2.7 ความคบืหนา้ ระบบ I-Thesis 

 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการใช้ระบบดังกล่าวฯ ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ขอ

ความรว่มมอืให้นสิิตใชแ้ล้ว แตย่ังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.8 อาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น

ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรม

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจกิายน 2559 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.9 อาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น

ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2734/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหน่วยศึกษาและ

พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจกิายน 2559 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.10 อาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น

ขอแจ้งรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านภาษาต่างประเทศ ไอทีและนวัตกรรม น าชุมชนสู่

ไทยแลนด์ 4.0 ในปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.11 ดร.รัชตะ พันธุ์แสง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแจ้งรายงานการ

ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 ที่ได้จัดการประชุมของสาขา ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 2 

พฤศจกิายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ผ่านมา  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (7/2559) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 30 

พฤศจกิายน 2559 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม    

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ 3.1 ร่างประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติหรอืนานาชาติ พ.ศ. 2559 

  ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติหรอืนานาชาติ พ.ศ. 2559  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ที่ประชุมมีมติ 

   1. เห็นชอบในหลักการ 

   2. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ทบทวนงบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการ  

   3. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัยด าเนินการเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 

       ลงนาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าวฯ ต่อไป 

 วาระที่ 3.2 ร่างประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริจาคเงินสนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะ โดยหักจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หมวดค่าตอบแทน

นักวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2559 

  ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริจาคเงินสนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะโดยหักจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หมวดค่าตอบแทนนักวิจัย 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2559  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ที่ประชุมมีมติ 

   1. เห็นชอบในหลักการ 

   2. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ทบทวนศกึษารายละเอียดอีกครั้ง 

   3. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัยด าเนินการเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา 

    ลงนาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าวฯ ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 ร่าง โครงสร้างการบรหิารหน่วยงบประมาณ 

  ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ ์รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอ (ร่าง) โครงสร้าง

การบริหารหน่วยงบประมาณใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานภายในส านักงานคณะฯ และ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการด าเนินงาน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  เห็นชอบ  

 วาระที่ 4.2 ร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้ เสนอร่างแผน 

ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

รวดเร็วในการด าเนินงาน โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงและส่งข้อมูลมายังงานนโยบายและแผนได้ภายใน

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  เห็นชอบ  

 วาระที่ 4.3 เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าเดือน ตุลาคม 59  

ถงึเดือน กันยายน 60 

  ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ได้เสนอรายละเอียด

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าเดือน ตุลาคม 59 – กันยายน 60 ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อให้

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายละเอียดเป้าหมายการด าเนินงานดังกล่าวฯ  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  เห็นชอบ  

 วาระที่ 4.4 การจัดท าแบบฟอร์มหนังสือราชการของงานบรกิารการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 

  ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ ต่อแบบฟอร์มหนังสือราชการของงานบริการการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) เนื่องจาก

หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่ติดต่อกับงานบริการการศึกษาโดยตรง (กองบริการการศึกษา)  

มีแบบฟอร์มการท าหนังสือราชการที่เฉพาะ ไม่เหมอืนกับหนว่ยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการแก้ไขแบบฟอร์มขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงการ

เรียนการสอน ในส่วนของเหตุผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าวฯ (จากเดิม 

ผู้สอนติดธุระฯ เปลี่ยนเป็น ให้เว้นช่องว่างไว้และให้ผู้แจ้งความประสงค์ระบุเหตุผล

ตามความเป็นจรงิ)  
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 วาระที่ 4.5 การจัดท าเสื้อคณะ เพื่อจัดจ าหน่ายให้นิสิตคณะฯ ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2560 

  อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ รายละเอียดการรูปแบบเสือ้ที่คณะฯ จะจัดท าเพื่อจัดจ าหน่าย

ให้นสิิตคณะฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2560  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ เห็นชอบ และมอบผู้ออกแบบแก้ไขข้อความในหน้าอกเสื้อด้านซ้าย จาก ฉันเกิดใน

รัชกาลที่ 9 เป็น บัณฑิตในรัชกาลที่ 9 

 วาระที่ 4.6 การติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอ

รายละเอียดการติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้ที่ประชุม

รับทราบและพิจาณาวางแผนการด าเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้น าเข้าที่ประชุมในวาระสืบเนื่อง ในการประชุมครั้ง

ต่อไป เนื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา ผูร้ับผิดชอบติดภารกิจ  

 วาระที่ 4.7 กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายบรกิาร จ านวน 2 อัตรา 

  นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิยาลัยสายบริการ 

(เจ้าหน้าที่) จ านวน 2 อัตรา นั้น ทั้งนี้ที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 

2559 มีมติมอบหมายคณะฯ วิเคราะห์ภาระงานจากอัตราก าลังปัจจุบัน และวิเคราะห์ภาระงานใหม่กับ

กรอบอัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี วิเคราะห์ภาระงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด และเสนอใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ 5.1 การสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับนสิิต 

  ประธานได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งคณาจารย์ในสังกัดเสริมสร้าง ขัดเกลา

บุคลิกภาพของนิสิตในสังกัดคณะ ที่ตนเองสอน/เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาทิ การแต่งกาย การวางตัว การพูดจา 

เพื่อใหน้ิสติบุคลิกที่ด ีและเพื่อใหเ้ป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและด าเนินการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 5.2 การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของบุคลากรในสังกัด 

  ประธานได้แจ้งให้ที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาดูงาน ณ 

ต่างประเทศของบุคลากรในสังกัด ว่าให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สลับกันไปศึกษาดูงาน 

กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ให้บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศก่อน  

ส่วนบุคลากรสายวิชาการให้ในปีงบประมาณถัดไป (2561) เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัดหากจะเดินทาง

ไปศกึษาดูงานพร้อมกัน 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและด าเนินการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

 ดร.รักษ์ศรี เกียรตบิุตร รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ที่

ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (หัวข้อเรื่องการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ วิทยากร โดย ศ.ดร.เดือน ค าดี) ซึ่งมีก าหนดจัดโครงการในวันที่ 9 

ธันวาคม 2559 ณ หอ้งศาลจ าลองคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 5.4 เชิญชวนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

ในหลวง รัชกาลที่ 9 

 ประธานได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมพญาง าเมือง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 

จงึเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพธิี 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 5.5 ประชาสัมพันธ์จัดงานเครือข่ายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ภาคเหนือ 

   นางสาวไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม แจ้งให้ที่

ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดงานเครอืข่ายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร ์ภาคเหนอื ซึ่งมีก าหนดจัดงานใน

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย และขอความอนุเคราะห์

บุคลากรสายวิชาการในสังกัด น าบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ จ านวน 5 เรื่อง โดยเสนอตีพิมพ์ได้ภายในวันที่ 

15 ธันวาคม 2559 เพื่อคณะผู้จัดงานและกองบรรณาธิการ จะได้ด าเนินการตอ่ไป  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเข้าร่วม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายให้นางสาวไพรินทร์  ขัดธิพ งษ์ 

ประสานงานกับหน่วยการเงิน เกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้า

ร่วมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ท่ี 15 (8/2559) 

 

 วาระที่ 5.6 ก าหนดการวัดตัวสั่งจองชุดครุยของนิสิต รหัส 56 

   นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์ นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

มหาวิทยาลัยมีก าหนดการวัดตัวสั่งจองชุดครุยให้กับนิสิตรหัส 59 (อนุมัติจบปีการศึกษา 2559) 

ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ณ ลาน ATM อาคารเรียนรวมหลังเก่า เวลา 09.00-16.00 น.  

ซึ่งนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มาวัดตัวสั่งจองชุดครุย ในวันที่ 9 

ธันวาคม 2559  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระที่ 5.7 งานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2560 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก าหนดวันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2560 ของบุคลากรคณะ ว่าจะจัดงานในวันและเวลาใดของเดือน

มกราคม 2560  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ที่ประชุมมีมตใิห้ก าหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2560 ของคณะ ในวันที่ 12 

มกราคม 2560  

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 

 ………………………………………        .……..………………………………………… 

   (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)        (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 

                  เลขานุการ                 ประธานกรรมการ 

           ผู้จดรายงานการประชุม                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 


