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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 21 (6/2560) 

วันพุธ ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2560   

เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์(รศ.พรรณยพุา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อรญา  อนุกูล)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน)   กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย (ดร.ฉัตรทิพย ์ ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

5. หัวหน้าสาขาวชิาพัฒนาสังคม  (อ.ไพรินทร ์ ขัดธิพงษ์)   กรรมการ 

6. หัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร ์(ดร.รัชตะ พนัธุ์แสง)   กรรมการ  

7. ดร.ณฐัฑรี   สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน ์    กรรมการ 

8. อ.รัติยา  ฟชิเชอร์      กรรมการ 

9. นายชัยวัฒน ์  ชูเชิด       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวชิาการ (อ.ถิรายุส ์ บ าบัด) เขา้ร่วมช้ีแจง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษา (อ.ดารารัตน ์ ค าเป็ง) เขา้ร่วมช้ีแจง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ (อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ)  เขา้ร่วมช้ีแจง 

ผู้ไมม่าประชุม 

- 
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เร่ิมประชุม เวลา 15.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 21 (6/2560) และขอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องงานฌาปนกิจศพ นาวาอากาศโทพูนยศ งานเกษม 

บุตรชายคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเชิญร่วมท าบุญ ที่ถึงแก่กรรม   

 1.1.2 ประธานแจ้งมาตรการก ากับดูแลด้านวชิาการ ของคณาจารย์ในสังกัดว่า

คณะจะออกประกาศ เรื่อง มาตรการมาตรฐานผลงานทางวชิาการของอาจารย์ในสังกัด และจะก าหนด

แนวทางการพจิารณาส าหรับการจัดรายวชิาสอน/การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1.1.3 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้มีความรู้

ความสามารถพเิศษ ในปีงบประมาณถัดไปจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนผลงานทางวชิาการ 

เนื่องด้วยเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร  

 1.1.4 ประธานแจ้งนโยบายคณะเรื่องค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน 

(โครงการพิเศษ) ให้ปรับอัตราค่าตอบแทนตามจุดคุ้มทุน/จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน และให้ผู้เกี่ยวข้อง

ยดึถือปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะต่อไป 

  1.1.5 ประธานฝากหัวหน้าสาขาวชิาติดตามผู้ที่ด าเนินการประเมินการสอนแล้ว

ให้เร่งส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ และมอบหมายหัวหน้าสาขาวชิาจัดท าแผนในเรื่อง

ดังกล่าวเสนอคณบดีต่อไป 

 1.1.6 ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะ ดูแล 

ควบคุม สกอ. 1.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.6 

 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 สืบเนื่องจากที่คณบดี 

ได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2560 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุป

รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ  จ านวน 6,795,000.00 บาท 

 อนุมัติจ่ายเงินเดือนสิงหาคม 2560  จ านวน 985,379.35 บาท 
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 คงเหลือ     จ านวน 3,577,079.23 บาท 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง การพัฒนาระบบกรอกภาระงานพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ทั้งนีเ้พื่อเป็นการเก็บรวบรวมสถิตกิารท างานของบุคลากรคณะในแต่ละรอบปงีบประมาณ โดยจะ

น าข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร การเลื่อนเงินเดือน และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.2.3 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วา่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แต่

ละคณะจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจา้ง ทั้งในส่วนของส านักงานคณะ และโครงการคณะ ทั้งนี ้เพื่อเป็นการ

รวบรวมขอ้มูลจัดส่งให้กบัทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) โดยให้จัดท าส่งภายใน 15 วัน หลังจาก

ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือถึงคณะ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.4 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ขอให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะด าเนินการประเมินตนเอง เพื่อ เสนอต่อคณะในการพัฒนาการด าเนินงานของ

คณะกรรมการคณะต่อไป โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านได้ตอบข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ 

30 กันยายน 2560 ดังเอกสารแนบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.5 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง ปฏิทินก าหนดการรายงานผลด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 

2561 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.6 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง การเปลี่ยนพนักงานขับรถตู้ ประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนีต้ั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 

2560 ช่ือนายกิตติศักดิ ์ภาระจ า (คุณบอย) โทร.084-368-5536 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.7 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง การแต่งตั้งหัวหนา้เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหาร

พัสดุของส่วนงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.2.8 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง สรุปการประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเม่ือวันที่ 

11-13 ก.ย. 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ดังนี ้ 

- ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกิดจากการรับจ านวนนิสิตไม่

เป็นไปตามเป้าหมายในบางหลักสูตร เป็นการจุดประเด็นให้แต่ละหลักสูตรต้องทบทวน และสร้างกล

ยุทธก์ารจัดการหลักสูตร เพื่อการคงอยูห่รือเพื่อพัฒนาหลักสูตรของตนเองต่อไปหากไม่สามารถท าได้ 

ต้องด าเนินการปิดหลักสูตร และคิดหาการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรอื่นภายในคณะฯ หรือใน

มหาวทิยาลัยของตนเอง เช่น การสร้างหลักสูตรคู่ขนาน หรือ สร้างหลักสูตรบูรณาการเชิงนวัตกรรม

ใหม่ และใช้ E-Learning ในบางรายวชิา 

- คณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะประธานหลักสูตรและคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีความเขา้ใจระบบการรับเข้าแบบใหม่ TCAS และวางมาตรการเชิงรุกในการ

รับเข้านิสิตตามเป้าหมายที่หลักสูตรวางไว้ 

- การส าเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละหลักสูตร ต้องเป็นไปตาม

เป้าหมายที่แต่ละหลักสูตรวางไว้  เม่ือตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัยพบว่า  Success Rate and 

Dropout Rate ไม่เป็นไปตามที่วางคา่เป้าหมายไว ้ 

- การก ากับมาตรฐานหลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่ง เน้น มคอ 3-5-7 

ด้วย  เน้น ให้ประธานหลักสูตรและคณ ะกรรมการ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร เข้าพิจารณาใน 

www.reg.up.ac.th เพื่อตรวจสอบอัตราต่างๆของนิสิตในหลักสูตรของท่านเองอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี ้เม่ือลงรายละเอียด ทาง กบศ.ขอให้ในรายวิชาที่มีคณาจารย์ สอนหลายท่าน หลาย section 

มี มคอ.3ชุดเดียวกัน เพื่อความสอดคล้องกับการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

http://www.reg.up.ac.th/
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- การพิจารณาหลักสูตรนั้น มีมติของมหาวิทยาลัยว่า ให้ผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรอง สภา

มหาวิทยาลัย สกอ. โดยลดข้ันตอนการเข้ากรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยออก 

- การที่คณาจารย์มิได้กรอก มคอ.ต่างๆ มีผลต่อการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร และการไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ.ของนิสิตได้มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

วา่ด้วยการด าเนินการหลกัสตูรของมหาวิทยาลับพะเยา พ.ศ.2560 ซ่ึงลงวันที่ 9 ม.ิย.2560 มีผลต่อการ

บริหารจัดการ และก ากับมาตรฐานหลักสูตร ในระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรดังเอกสารแนบ 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  1.2.9 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง สรุปการประชุมจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเม่ือครั้งการประชุมในวันอังคาร ที่ 19 ก.ย. 2560

เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี ้ 

- การก าหนดอัตราคา่เรียนส าหรับหลักสูตร รปม.และ ศศม.(การบริหาร

การพัฒนา) ยังคงอยูท่ี่ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 

- ขอให้หลักสูตรที่ มีนิสิต ป.โท แผน ก เม่ือสอบโครงร่างแล้ว ให้

พิจารณาสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน 10 ,000 บาท ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องส าเร็จ

การศึกษาเท่านั้น มิฉะนั้นต้องคนืทุน 

- ให้หลักสูตร พิจารณาการมีอาจารย์พิเศษได้ แต่ต้องได้มาตรฐาน

ตามที่ สกอ.ก าหนดไวทุ้กประการ มหาวิทยาลัย ขอให้คณะฯพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้ เนื่องจากจะ

ส่งผลต่อการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

- การจะจัดสอบวิทยานิพนธ์ทั้ง โท-เอก ต้องมีการตั้งอาจารย์ที่จะเป็น

กรรมการภายนอก เขา้มาเป็น อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยาก่อนที่จะสอบวทิยานิพนธ์ได้ 

- การสอบประมวลความรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต้องท าเอกสาร

บันทึกขอ้ความขอเปลี่ยนแปลง ให้มีความเหมาะสมกับบริบท/รายวชิา ของหลักสูตรที่ปรับปรุงไป จึงขอ

แจ้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อให้ ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตร พจิารณา ก่อนที่นิสิต

รหัส 2560 จะสอบประมวลความรู้ ในปี การศึกษา 2561 รวมทั้งพิจารณาวา่ นิสิตพร้อม/มีคุณสมบัติ

เขา้สอบได้จริง โดยไม่ขัดกับโครงสร้าง/แผนการศึกษาของหลักสูตรของท่านเอง 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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 1.2.10 นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานผลการประเมิน AUN QA ปีการศึกษา 2559 ให้ที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.11 นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานผลการประเมิน CUPT QA ปีการศึกษา 2559 ให้ที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 20 (5/2560) ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องค า เม่ือวันพฤหัสบดี  

ที่ 17 สิงหาคม 2560 ดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20 (5/2560) ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องค า เม่ือวัน

พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

 วาระท่ี 3.1 กรอบภาระหน้าท่ีของประธานหลักสูตร 

  สืบเนื่องจากการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ จัดท าร่างกรอบภาระหน้าที่ ของประธานหลักสูตร เสนอต่อที่ ประชุมในครั้งถัดไป  

บัดนี ้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งแล้ว จึงเสนอเรื่องดังกล่าวฯ ให้ที่ประชุม

พจิารณาให้ความเห็น/เห็นชอบต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ   1. เห็นชอบ 

   2. มอบรองคณบดีฝ่ายวชิาการปรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

   3. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดท าโครงสร้าง/ภาระหน้าที่รับผิดชอบของ

กรรมการให้ชัดเจน 

   4. มอบรองคณบดีฝ่ายวชิาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 (ร่าง) ค าสั่ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐ และ (ร่าง) ค าสั่ง 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารก ากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ทั้งนี ้การด าเนินงานในรอบปีประมาณ 2560 ใกล้สิ้นสุดลง และจะเริ่มปีงบประมาณ

ใหม่ 2561 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนีแ้ล้วนั้น ฝ่ายบริหารจึงได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง สองชุด ได้แก่ 1) (ร่าง) 

ค าสั่ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในครัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ2)  (ร่าง) ค าสั่ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พจิารณาขอ้หารือเกี่ยวกับ (ร่าง) ค าสั่งทั้ง 2 ฉบับ 

มติ เห็นชอบ  
 

 วาระท่ี 4.2 (ร่าง) ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ประจ าแต่ละกองทุน 

  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารก ากับดูแลงานด้านพัสดุ นั้น ทั้งนี ้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ยึดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีการปรับแก้ไขในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ ประจ าส่วนงาน จากเดิมที่มีเพียง 1 ชุด คณะกรรมการ ให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธภิาพ และสามารถกระจายการตรวจสอบได้อยา่งทั่วถึง 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

   พจิารณาขอ้หารือเกี่ยวกับ (ร่าง) ค าสั่ง ดังกล่าว 

มติ 1. เห็นชอบ 

 2. ให้กรรมการตรวจรับกองทุนท านุบ ารุงฯ / วจิัย / บริการวชิาการ เป็นชุดเดียวกัน 
  

 วาระท่ี 4.3 การบูรณาการโครงการของคณะและสาขาวิชา เพ่ือเดินทางไปศึกษาดู

งานและสร้างเครอืข่ายทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย และหัวหน้าสาขาวชิา ด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน และ

สร้างเครือขา่ยทางวชิาการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
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คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 20(5/2560) วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมช่ัวคราว  

B 305 เบื้องต้นได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ (ร่าง) ก าหนดการ และประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม) 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาขอ้หารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ดังนี้ 

 1. ยังคงจะด าเนินโครงการดังกล่าวหรือไม่ 

 2. พจิารณาในการก าหนดทิศทางในการจัดโครงการอยา่งไร 

 3. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มติ มอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการวาระพิเศษ  

เพื่อหารือขอ้รายละเอียดเร่งด่วน 
 

 วาระท่ี 4.4 การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต และร่างค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 เนื่องจากมีการทบทวนการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

ในสาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะกรรมการร่างฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)    

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น/การเตรียมการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มติ เห็นชอบ/มอบรองคณบดีฝ่ายวชิาการเร่งด าเนินการ 
 

 วาระท่ี 4.5 รายช่ือโครงการ ปีงบประมาณ 2561 (บผ.4) 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา

รายช่ือโครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 (บผ.4) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม)   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ 1. เห็นชอบ 

 2. มอบผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ ส่ง บผ.3 ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560 หลังจากส่ง

แล้วหากประสงคแ์ก้ไข ให้ด าเนินการขอแก้ไขเป็นหนังสือ (บันทึกขอ้ความ) เสนอต่อคณบดี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

 วาระท่ี 5.1 การขออนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราวสายบริการรายเดือน 

   นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอ

อนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างช่ัวคราวสายบริการรายเดือน (ใหม่) จ านวน 2 อัตรา ในต าแหน่ง

นักวชิาการเงินและบัญชี และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ/มอบหน่วยการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติต่อไป  
  

 วาระท่ี 5.2 ก าหนดวันประชุมครั้งถัดไป (เดือนตุลาคม 2560) 

   ประธานฯ แจ้งก าหนดวันประชุมครั้งถัดไป (เดือนตุลาคม 2560) คือวันที่ 18 

ตุลาคม 2560 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ รับทราบ 

  
   

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                 (นางสาวอรญา อนกุูล) 

   บุคลากร              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


