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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 19 (4/2560) 

วันจันทร ์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมเรอืนเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ     กรรมการ 

    (ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน)  

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย     กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

5. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นางสาวไพรินทร์  ขัดธิพงษ์) 

6. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

    (ดร.รัชตะ พันธุ์แสง) 

7. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์    กรรมการ 

8. นางรัตยิา  ฟิชเชอร์     กรรมการ 

9. นายชัยวัฒน์   ชูเชดิ      เลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ  เข้าร่วมชีแ้จง    

   (นายถิรายุส์   บ าบัด) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา   เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง) 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ     เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวสาริณยี์ ภาสยะวรรณ) 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- 
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เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 19 (4/2560)และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานกล่าวขอบคุณผู้ด าเนินโครงการประชุมบุคลากร วันที่  31 

กรกฎาคม 2560 และกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ช่วยงานของคณะ

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา  

 1.1.2 ประธานแจ้งนโยบาย เรื่อง การขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ าปีว่าอาจมีการปรับลดลง และทีมบริหารจะวางนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้

เกิดความยุติธรรมต่อไป  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.2 

 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 สืบเนื่องจากที่คณบดี 

ได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุป

รายงานการอนุมัตจิา่ยเงนิรายได้ประจ าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ  จ านวน 6,795,000.00 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 792,862.42 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนมิถนุายน 2560  จ านวน 610,417.00 บาท 

 คงเหลือ     จ านวน 2,955,983.58 บาท 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.2 รายงานผลการด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36  

ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลกีฬา “แอโรบิก” โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 

10-11 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และหอประชุมเทศบาลต าบลแม่กา โดยมีงบประมาณ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจ านวน 130,140.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และ

คณะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์จ านวน 28 ,060 (สองหมื่ นแปดพั นหกสิบบาทถ้วน) นั้ น  
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ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 158,200 บาท 

(หนึ่งแสนหา้หมื่นแปดพันสองรอ้ยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.3 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งเรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งทีม

บริหารก าหนดช่องทางดังนี้  1) ก าหนดให้ช่องทางการสื่อสารหลักมีเพียง 2 ช่องทาง คือ หนังสือแบบ

เป็นทางการ (paper-based) และอีเมล์ โดยเห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายบริหารมอบหน่วยคอมพิวเตอร์/ 

ในการรวบรวมและปรับปรุง (update) อีเมล์ที่บุคลากรต้องการใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในคณะ 

พร้อมทั้งด าเนินการแจ้งบุคลากรทราบถึงช่องทางการสื่อสารหลักสองช่องทางนี้ 2) ก าหนดค่า

เป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรสื่อสารและท างานร่วมกันผ่านระบบ Office 365 เช่น ภายในเดือน 

มิ.ย. ร้อยละ 50 ของบุคลากรใช้ระบบ Office 365 จากนั้นภายในเดือน ก.ย. ร้อยละ 70 ของบุคลากร 

ใช้ระบบ Office 365 และภายในสิน้ปี บุคลากรทุกคนใช้ระบบ Office 365  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.4 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอรายงานสรุป

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 (เดือนตุลาคม-พฤษภาคม 2560) 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.5 กระทรวงการต่างประเทศ (กองการกงสุล) ขอบรรยายเพื่อป้องปราม

การเดินทางและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมขา้มชาติ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ใหน้ิสติที่

สนใจเข้าร่วม โดยมีเป้าหมาย จ านวน 400 คน 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.6 นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้ง

ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมและดูแลนิสติในคณะ ให้ปฏิบัติตามประกาศ 

 1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัด

กิจกรรมต้อนรับน้องใหมแ่ละประชุมเชยีร์ในสถาบันอุดมศกึษา 

 2) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการจัดกิจรรมเกี่ยวกับ

น้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 3) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการส าหรับ

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.2.7 นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้ง

ตารางกิจกรรมรับนิสิตใหม่ ปีการศกึษา 2560 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ) 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.2.8 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอแจ้งการด าเนินการตาม

มติคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ง 5/2556 (การตรวจสอบภายใน) ทั้งนี้

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะฯ ได้ด าเนินการตามมติแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.2.9 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งเรื่องการรับเข้า

ศึกษาระบบใหม่ ซึ่งก าหนดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 รอบ ให้ที่

ประชุมทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายให ้รองคณบดีฝา่ยวิชาการ,  

 รองคณบดีฝา่ยบริหาร, ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษาและทีมงาน  

 ด าเนนิโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 18 (3/2560) ณ ห้องประชุม (ช่ัวคราว) คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดังเอกสารแนบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18 (3/2560)  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ภาระงานของหัวหน้าสาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์ฯ 

 ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดท า (ร่าง) ภาระงานของ

หัวหน้าสาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการน าเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร ในคราว

ประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายใน (CUPT QA) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และได้น าไปปรับแก้บางส่วนตามที่ประชุม

เสนอแนะแล้วนัน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 พิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกาศใช้ตอ่ไป 

มติ เห็นชอบ และให้เพิ่มเติมภาระงานด้านการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ 

 บริการวิชาการ 

 

 วาระที่ 4.2 (ร่าง) ค าสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

   ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารก ากับดูแลด้านการ

บริหารงานบุคคล และเพื่อเป็นการจัดเตรียมการด าเนินงานเตรียมความพร้อมการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2560 นั้น 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   พิจารณาให้ความเห็น  

มติ เห็นชอบ 

  

 วาระที่ 4.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 เพื่องานนโยบายและแผนจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 1. พิจารณาให้ความคดิเห็น 

 2. ใหค้วามเห็นชอบ 

มติ น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไปในวาระพิจารณา 
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 วาระที่ 4.4 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

(ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เพื่องานนโยบายและแผน จะได้ด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 

มติ น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไปในวาระพิจารณา 

 

 วาระที่ 4.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปี

การศึกษา 2559 

 นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้ที่

ประชุม พิจารณาในรายละเอียดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปี

การศึกษา 2559 เพื่อผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ)   

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 1. วันประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร, ระดับคณะ (วันที่ 14-15 ก.ย. 60) 

 2. คณะกรรมการประเมิน (รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย, ผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย,  

     ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

มติ เห็นชอบ  

 

 วาระที่ 4.6 รายชื่อคณะกรรมการประจ าตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพระดับคณะ 

(CUPT QA) 

   นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอ

ให้ที่ประชุม พิจารณาใน (ร่าง) รายชื่อคณะกรรมการประจ าตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพระดับคณะ 

(CUPT QA) เพื่อผู้รับผดิชอบการด าเนินงานจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประจ าตัวบ่งชี้ 

มติ เห็นชอบและให้เพิ่มเติม ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการในค าสั่ง  
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 วาระที่ 4.7 แผนกิจกรรมประชุมเชียร์และกิจกรรมรับนิสิตใหม่ 2560 (Action Plan) 

   นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาแผนกิจกรรมประชุมเชียร์และกิจกรรมรับนิสิตใหม่ 2560 (Action Plan) เวลา 14.00-17.00 น. 

ณ สนามแบตมินตัน เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)    

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ  

มติ เห็นชอบ 

 

 วาระที่ 4.8 จ านวนนิสิตเพื่อรับเข้า ในปีการศึกษา 2561 

   ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน

รายละเอียด จ านวนนิสติเพื่อรับเข้า ในปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

   1. คณะก าหนดเป้าไว้เท่าใด 

   2. การรับโดยโควตามอีะไรบ้าง 

   3. จ านวนรับเข้า ปี 2558-2560    

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 1. ก าหนดเป้ารับนิสิต ปี 2561 

 2. ก าหนดเพิ่ม/ลด การรับ Quota 

 3. การขึ้นคา่เทอมของ 2 สาขาวิชา 

มติ ก าหนดเป้ารับนิสิต ดังนี้ 

  - รัฐศาสตร์  200 คน 

  - พัฒนาสังคม 150 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ 5.1 การจัดการอาจารย์ประสานงาน เสาร์-อาทติย์ 

   ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน

รายละเอียด การจัดการอาจารย์ประสานงาน เสาร-์อาทิตย์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ   

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ให้ความเห็น 

มติ ก าหนดให้อาจารย์มาประสานงานเฉพาะวันเสาร ์โดยสลับสัปดาห์ ดังนี้ 

 - วันเสารส์ัปดาห์ที่ 1 ของเดอืน รป.ม. 

 - วันเสารส์ัปดาห์ที่ 2  ของเดือน ร.บ. 

 - วันเสารส์ัปดาห์ที่ 3 ของเดือน รป.ม. 

 - วันเสารส์ัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ร.บ. 
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 วาระที่ 5.2 แบบฟอร์มแบบส ารวจความสนใจและความเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย ด้าน

วิชาการ และบริการวิชาการ 

   นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ ขอแจ้ง

แบบฟอร์มแบบส ารวจความสนใจและความเช่ียวชาญ ด้านวิจัย ด้านวิชาการ และบริการวิชาการ ของ

คณาจารย์ เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล ส่งให้กับหน่วยงานทางราชการต่อไป ดังรายละเอียดตาม 

เอกสารแนบ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ให้ความเห็น 

มติ ให้รอขอ้มูลจากการกรอก UP RM  

 
   

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                 (นางสาวอรญา อนุกูล) 

   บุคลากร              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผูต้รวจรายงานการประชุม 


