
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ท่ี 16 (1/2560) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 17 (2/2560) 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560   

เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ     กรรมการ 

    (ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน)  

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย     กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

6. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นายพิพัฒน์ ธนากิจ) 

7. หัวหนา้สาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

    (ดร.รัชตะ พันธุ์แสง) 

8. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์    กรรมการ 

9. นายชัยวัฒน์   ชูเชดิ      เลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ  เข้าร่วมชีแ้จง    

   (นายถิรายุส์   บ าบัด) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา   เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง) 

3. นายอภริักษ์  นิลวัฒน์    เข้าร่วมชีแ้จง 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวไพรินทร์ ขัดธิพงษ์    ติดภารกิจ 

2. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ     ลาป่วย 

   (นางสาวสาริณยี์ ภาสยะวรรณ) 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 17 (2/2560)และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บริจาคเงินสมทบทุนเพื่ อสร้าง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

 1.1.2 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ก าหนดการหลักสูตรการอบรม 

ทปอ. ประจ าปี 2560 พร้อมทั้งมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมต่อไป 

 1.1.3 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินผู้บริหาร 

(คณบดี) ประจ าปี 2559 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.3 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 สืบเนื่องจากที่คณบดี 

ได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุป

รายงานการอนุมัตจิา่ยเงนิรายได้ประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังนี ้

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ จ านวน 6,595,000.00 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนมกราคม 2560 จ านวน 412,897.25 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 224,129.38 บาท 

 คงเหลือ    จ านวน 5,194,758.69 บาท 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาการ

เตรียมงาน การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 9-16 

มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานกีฬาฯ คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกีฬา “แอโรบิก” ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 10-11 

มิถุนายน 2560 ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจึงแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

ช่วงเวลาการเตรียมงานฯ ดังเอกสารแนบ 
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 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งก าหนดช่วงเวลาการเดินทางไปศึกษา 

ดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โซล  (Seoul National University) ณ  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 และคณะฯ ขอแจ้งการปิดส านักงานในช่วงเวลาดังกล่าว 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นายสราวุฒิ มณีอินทร์ (ปอ) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โครงการวิจัย  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.4 หน่วยการเจ้าหน้าที่  ขอแจ้งแผนการพัฒนาตนเอง ของบุคลากร 

สายวิชาการ ด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อเป็นข้อมูล

ในการตัดสินใน วางแผนการด าเนินงานของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารที่แนบมา

พร้อมนี้ ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา สรุป/

ปรับปรุงขอ้มูลและส่งกลับมายังคณะฯ เพื่อปรับแผนฯ ต่อไป 

 1.2.5 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอรายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี ้

  - จ านวนโครงการทั้งหมด จ านวน 57 โครงการ 

  - จ านวนกิจกรรมทั้งหมด 72 กิจกรรม 

  - ขออนุมัตโิครงการแล้ว 24 โครงการ (ร้อยละ 42.11)  

  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 โครงการ (ร้อยละ 28.07) 

  - เสร็จสิน้แลว้ 3 โครงการ (ร้อยละ 5.26) 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.6 ดร.รัชตะ พันธุ์แสง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแจ้งรายงานการ

ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่  2/2560 ที่ได้จัดการประชุมของสาขา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  

เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (1/2560) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 25 

มกราคม 2560 ดังเอกสารแนบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม    

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ 3.1 การทบทวนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 16/2560 (วันที่ 25 มกราคม 2560) ได้มีการ

ก าหนดวันจัดกิจกรรมทบทวนกลยุทธ์คณะฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทว่ามหาวิทยาลัยได้มกีารจัด

โครงการประเมินผู้บริหาร (คณบดี) ในวันดังกล่าวฯ ท าให้กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ  

โดยคณะกรรมการประจ าคณะ จึงถูกเลื่อนออกไป นั้น ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผน

และวิจัย จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันจัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 พิจารณาก าหนดวันจัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

มติ เห็นชอบก าหนดวันจัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2560 

เวลา 16.00-18.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 การติดตามการด าเนินงานโครงการ ตามเป้าหมายประจ าเดือน 

 เลขาฯ ในที่ประชุมแจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หน่วยงาน สาขาวิชา ในสังกัด

คณะฯ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 

2560 แล้วนั้น ทว่าการด าเนินงานอาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท และสถานการณ์ปัจจุบัน 

ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ติดตามการด าเนิน

โครงการ ตามเป้าหมายประจ าเดือน ที่ได้ตัง้ไว้   

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 1. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ว่าจะคงไว้ตามแผนหรอืจะปรับเปลี่ยน   

 2. ส่งเป้าหมายการด าเนินโครงการประจ าเดือนที่พิจารณาแล้ว กลับมายังงาน

นโยบายและแผน ภายใน 31 มีนาคม 2560 

มติ เห็นชอบ และประธานฯ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 4 

เมษายน 2560 พร้อมแจง้เหตุผลที่ขอปรับเปลี่ยนมายังงานนโยบายและแผน  
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 วาระที่ 4.2 ข้อเสนอแนะว่าด้วยการพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการงานวิจัย 

 เลขาฯ ในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการวิจัย  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้หารือกัน เรื่องแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไก การบริหาร

จัดการงานวิจัยของคณะ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการด าเนินงานวิจัยของคณะ 

ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. ก าหนดเกณฑก์ารท าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 

2. ปรับโครงสรา้งคณะกรรมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. การจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยทุนรายได้คณะฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

มติ เห็นชอบ ให้บุคลากรสายวิชาการ ท าวิจัย 3 ปี ต่อ 1 เรื่อง , เห็นชอบ โครงสร้าง

คณะกรรมการวิจัย และให้ปรับเปลี่ยนต าแหน่งจากหัวหน้าสาขาวิชา เป็น ประธาน

กลุ่มวิจัยฯ , เห็นชอบ ให้จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยทุ นรายได้คณะฯ วันที่  2 

พฤษภาคม 2560 และมอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัยด าเนินการ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  

  

 วาระที่ 4.3 ร่างประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการสอบกลางภาคและ 

ปลายภาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 เล ขาฯ  ในที่ ป ระ ชุมแจ้ ง ให้ ที่ ป ระ ชุมทราบว่ า  งานบ ริก ารการ ศึ กษ า  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่างประกาศคณะ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการสอบกลางภาค

และปลายภาค เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวฯ เป็นไป  

อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอร่างประกาศ

ดังกล่าวฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 1. พิจารณาให้ความคดิเห็น 

 2. ใหค้วามเห็นชอบ 

มติ มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทบทวนรายละเอียดของประกาศและติดตาม

หลักเกณฑ ์ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้ง

ต่อไป, มอบหมายหัวหน้าสาขาวิชา เน้นย้ าคณาจารย์ในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ ตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ 5.1 รายงานการประชุมสาขาวิชาพัฒนาสังคม ครั้งท่ี 3-4/2560  

  นายพิพัฒน์ ธนากิจ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ขอแจ้งรายงานการประชุม

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ครั้งที่  3/2560 ที่ ได้จัดการประชุมของสาขา ในวันที่  3 มีนาคม 2560  

และครั้งที่ 4/2560 ที่ได้จัดการประชุมของสาขา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560  ดังเอกสารแนบ  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

 วาระที่ 5.2 รายงานการประชุมหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560  

  นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ/หัวหน้า

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ขอแจ้งรายงานการประชุมหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรม

ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดการประชุมของสาขา ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ดังเอกสารแนบ  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 วาระที่ 5.3 แจ้งก าหนดการท าบุญคณะ ประจ าปี 2560 

  นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ/หัวหน้า

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ขอแจ้งก าหนดการท าบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปี 2560 ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ห้องส านักงานคณะฯ B 201 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 วาระที่ 5.4 แจ้งการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต 

  นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์ นักวิชาการศึกษา ขอแจ้งรายละเอียด เรื่อง การเลือกตั้ง

นายกสโมสรนิสติและกรรมการสโมสรนสิิต ว่าหน่วยกิจการนิสิต จะจัดให้มีการเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้

จะมีการจัดเวที ดีเบท แถลงนโยบายของผู้สมัคร และมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ให้กับนิสิตที่ติด

ภารกิจ ส่วนวันลงคะแนน จะแจ้งให้นสิิต และผูเ้กี่ยวข้องทราบในล าดับต่อไป 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระที่ 5.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประจ าเดอืน 

  นายชัยวัฒน์ ชูเชิด บุคลากร/เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวัน

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประจ าเดือน เพื่อก าหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ 

ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน และทราบโดยทั่วกัน 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ก าหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ทุกบ่ายวันพุธที่สองของเดือน 
 

 วาระที่ 5.6 การเบิกเงนิค่าท างานล่วงเวลา (โอท)ี ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่าขณะนี้จ านวนเงนิในหมวด

เงินที่จะน ามาเบิกค่าตอบแทน ค่าท างานล่วงเวลาให้กับบุคลากรสายสนับสนุน มีไม่เพียงพอ จึงขอให้ที่

ประชุมพิจารณาให้ความเห็น ในประเด็นดังกล่าวฯ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ก าหนดให้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุนต้องแนบ

เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อประกอบการอนุมัตติ่อไป 
 

 วาระที่ 5.7 สหกิจศึกษา 

 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทบทวน ให้ความคิดเห็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา ว่าควรวางแผนการด าเนินงาน

ควรเป็นไปในทิศทางใด ดังนี้ 

 - รูปแบบ   - จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

  - จ านวนนิสติสหกิจศึกษา - งบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการ 

  - หนว่ยงานที่นสิิตจะไป/การสรา้งเครือขา่ยหน่วยงาน 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณาจารย์ที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา 

เพื่อพิจารณาในรายละเอียดข้างต้น แล้วสรุปเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาให้

ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 
  

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

       ชัยวัฒน์  ชูเชิด               รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก 

   (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)        (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผูต้รวจรายงานการประชุม 


