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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 20 (5/2560) 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560   

เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์    กรรมการ 

7. นางรัตยิา  ฟิชเชอร์     กรรมการ 

8. นายชัยวัฒน์   ชูเชดิ      เลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ  เข้าร่วมชีแ้จง    

   (นายถิรายุส์   บ าบัด) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา   เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง) 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ     เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวสาริณยี์ ภาสยะวรรณ) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์  เข้าร่วมชีแ้จง 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

หัวหนา้สาขาวิชารัฐศาสตร์     ติดภารกิจ  

(ดร.รัชตะ พันธุ์แสง) 
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เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 20 (5/2560)และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้คาดว่าจะ

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ประมาณเดือนกันยายน 2560 และเน้นย้ าใหบุ้คลากรสายวิชาการที่ก าลัง

อยู่ระหว่างการขอสง่ผลงานเร่งท าผลงาน  

 1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องอาคารสถานที่ของคณะฯ ว่าจะยึดการจัดสรรตามมติที่

ประชุมคณบดีรอบล่าสุด ว่าคณะฯ จะได้ห้อง B 201-203 และ B 303-306 

 1.1.3 ประธานแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เร่งด าเนินการ 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 ยอดนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมลดลง ทั้ งนี้ ได้มอบหมายให ้ 

อาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด และ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ ติดตาม/ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน 

(ครูสังคม) อย่างเร่งด่วน   

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.3 

 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 สืบเนื่องจากที่คณบดี 

ได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุป

รายงานการอนุมัตจิา่ยเงนิรายได้ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ  จ านวน 6,795,000.00 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนกรกฎาคม 2560  จ านวน 417,379.00 บาท 

 คงเหลือ     จ านวน 2,668,530.58 บาท 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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 1.2.2 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะฯ ว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการในทุก ๆ 

หลักสูตร 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ / คณบดีมอบหมายใหผู้เ้กี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

 1. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เร่งรัดติดตาม หลักสูตรคู่ขนาน (ครูสังคม) 

 2. มอบหมาย อ.นิศาชล พรหมรินทร์ เร่งด าเนินการพัฒนาหลักสูตร รป.บ. 

 3. มอบหมาย รศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ เร่งด าเนินการพัฒนา

หลักสูตร รป.ด. / ปร.ด. (เพราะจะงา่ยต่อการหา อ.ประจ าหลักสูตร) 

 4. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ด าเนินการร่างรายละเอียดประกาศ

เกี่ยวกับการท าผลงานทางวชิาการ (5 ปี /3 ผลงาน ตามมาตรฐาน สกอ.) 

 5. มอบหมายหัวหน้าสาขาวิชา จัดสรรภาระการสอนให้บุคลากรในสังกัดที่

พร้อมขอก าหนดต าแหน่งฯ มีเวลาท าผลงานทางวชิาการ 

  1.2.3 นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้ง

ประกาศฯ เรื่อง การยื่นกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศกึษา 2560 ส าหรับนิสิตรหัส 57, 58, 59 ให้ที่ประชุมทราบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชา แจ้งอาจารย์ที่ 

 ปรึกษานิสติต่อไป 

 1.2.4 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอรายงานสรุป

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.5 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอรายงานสรุป

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วยังไม่ได้ รายงานค่ าใช้จ่าย 

(เคลียร์เงนิ) ปีงบประมาณ 2560 ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 19 (4/2560) ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องค า เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 

กรกฎาคม 2560 ดังเอกสารแนบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 19 (4/2560)  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ผังที่น่ังห้องปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม (B303 -

304) และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (B203) 

 ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดท า (ร่าง) ผังที่นั่งห้อง

ปฏิบัติ งานของอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม (B303-304) และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (B203)  

เพื่อเตรียมการขนย้ายมาปฏิบัติงานยังห้องดังกล่าว นั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 พิจารณาข้อหารอืเกี่ยวกับ (ร่าง) ผังที่นั่งหอ้งปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาวิชาพัฒนา

สังคม (B303-304) และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (B203) 

มติ เห็นชอบ และมอบหมายสาขาวิชาพิจารณาเรื่องที่นั่ง 
 

 วาระที่  4.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้  ตู้หนังสือ และอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติงานของอาจารย์ B203 B303 และ B304 

  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารก ากับดูแลหน่วยพัสดุ และ

สืบเนื่องจากทางสาขาวิชาจะต้องมีการโยกย้ายห้องปฏิบัติงานของคณาจารย์ ท าให้ต้องมีการพิจาณา

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์บางส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

   พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้หนังสือ และอื่นๆ ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานประจ าภายในห้องปฏิบัติงานของอาจารย์ B203 B303 และ B304 ก่อนทาง

คณะจะจัดซื้อครุภัณฑท์ี่จ าเป็นต่อไป 
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มติ ให้ซ่อมแซมครุภัณฑเ์ดิมที่มีอยู่ และน ากลับมาใช้ใหม่ 
  

 วาระที่ 4.3 รายงานการส ารวจบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมใน

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครอืข่ายทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการส ารวจเกี่ยวกับ

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามมติที่ประชุมบุคลากรคณะประจ าปี 2560 ในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2560 ณ เรอืนเอื้องค า มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย

แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

จะด าเนนิโครงการดังกล่าวหรอืไม่, รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มติ เห็นชอบให้ด าเนินโครงการดังกล่าวฯ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 1. สถานที่ คือ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า 

 2. ระยะเวลาระหว่าง ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดอืนเมษายน 2560 

 3. งบประมาณ จาก โครงการของคณะ/โครงการสาขา/Block grant/ทุนส่วนตัว   

                            ไม่เกินคนละ 8,000 บาท  
 

 วาระที่ 4.4 การร่วมงาน Open House UP 22 ส.ค. 2560 

 เนื่องจากงานรับเข้า กองบริการการศึกษาจะจัดงาน Open House UP ในวัน

อังคารที่ 22 ส.ค.2560 และขอให้แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วม โดยสามารถจัดกิจกรรมกับนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาที่จะมาเข้าร่วม และ แนะน าหลักสูตรกับครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนได้ 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณารูปแบบกิจกรรมที่จะจัดการจากสาขาวิชาฯ/หลักสูตร 

มติ มอบหมาย อ.ถิรายุส์ บ าบัด เป็นผู้ประสานงานการจัดงานหลัก 
 

 วาระที่ 4.5 กรอบภาระหน้าที่ของประธานหลักสูตร 

 ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน

รายละเอียดกรอบภาระหน้าที่ของประธานหลักสูตร เพื่อผู้รับผิดชอบการด าเนินงานจะได้ด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ 1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 2. มอบหัวหนา้สาขาวิชาพิจารณาเรื่องงบประมาณในการด าเนินการ 

 3. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารศกึษารายละเอียด 
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 วาระที่ 4.6 กรอบภาระหน้าที่ของอาจารย์ประสานงาน เสาร์-อาทติย์ 

   ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน

รายละเอียดกรอบภาระหน้าที่ของอาจารย์ประสานงาน เสาร์-อาทิตย์ เพื่อผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน

จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ เห็นชอบและให้เพิ่มเติม ด าเนนิการดังนี ้ 

 1. พิมพ์ตารางการมาปฏิบัติงานของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ประสานงาน แจ้งนิสติ 

 2. มอบรองฯ วิชาการออกแบบฟอร์มบันทึกการมาปฏิบัติงาน-ส่งมอบงาน 

         รายสัปดาห์  

 3. มอบรองฯ วิชาการจัดประชุมประจ าเดือน ของอาจารย์/เจา้หนา้ที่ประสานงาน  

     เพื่อสรุปผลการมาปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ และสรุปรายงาน 

     การประชุมแจ้งคณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระเพื่อทราบประจ าเดือน 

 

 วาระที่ 4.7 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ  

มติ เห็นชอบ และให้ส่วนงานในสังกัดส่ง บผ.3 มายังคณะฯ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 60  

 

 วาระที่ 4.8 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เพื่อผู้ เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการในส่วน 

ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป    

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ 5.1 แจ้งผลการส ารวจช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะ 

   นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งผลการส ารวจช่องทางการ

เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของคณะ ตามล าดับ ดังนี ้

   1. Facebook กลุ่มบุคลากรคณะฯ 

   2. เว็บไซต์คณะ / Email 

   3. Line กลุ่มบุคลากรคณะฯ   

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1. มอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาส ารวจการใช ้Office 365  

 2. มอบหมายหน่วยคอมพิวเตอร์ สร้าง QR CODE ใน Line เพื่อเป็นช่องทางในการ 

       ประชาสัมพันธ์ขา่วสารของคณะ แก่บุคคลภายนอก 

 

 วาระที่ 5.2 การจัดงานมุทิตาจิต แก่ ดร.รักษ์ศร ีเกียรติบุตร 

   นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัด

งานมุทิตาจติ แก่ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ที่ เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณนี ้

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 พิจารณารายละเอียดการจัดงาน 

มติ 1. จัดงานวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 17.00-21.00 น. 

 2. ร้านเดอะรนีาโต้ อ.เมือง จ.พะเยา 

 3. มอบหมาย อ.ถิรายุส์ บ าบัด ออกแบบกิจกรรม/ประสานการจัดงาน 

 4. มอบหมายนายชัยวัฒน์ ชูเชดิ ส ารวจผู้เข้าร่วม 

 5. มอบหมายนางสาวรัตติกาล ค้าสม ประสานงานเรื่องสถานที่/อาหาร-เครื่องดื่ม 

  
   

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                 (นางสาวอรญา อนุกูล) 

   บุคลากร              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผูต้รวจรายงานการประชุม 


