
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 22 (7/2560) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 22 (7/2560) 

วันพุธ ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

เวลา 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์(รศ.พรรณยพุา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อรญา  อนุกูล)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน)   กรรมการ 

4. หัวหน้าสาขาวชิาพัฒนาสังคม  (อ.ไพรินทร ์ ขัดธิพงษ์)   กรรมการ 

5. หัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร ์(ดร.รัชตะ พันธุแ์สง)   กรรมการ  

6. ดร.ณฐัฑรี   สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน ์    กรรมการ 

7. อ.รัติยา  ฟชิเชอร์      กรรมการ 

8. 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 

รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย (ดร.ฉตัรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)   ติดภารกจิ 

 

เร่ิมประชุม เวลา 15.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 22 (7/2560) และขอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานกล่าวเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานอัญเชิญพระบรม 

ราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคาร 

ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป   

 1.1.2 ประธานแจ้งให้บุคลากรสายวิชาการ ไปใช้คูปองเลือกซ้ือหนังสือในงาน 

Book Fair 2017 ณ อาคารพระอุบาลีฯ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 
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 1.1.3 ประธานแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครข้าราชการทหาร/

ต ารวจ เขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพเิศษ ซ่ึงมหาวทิยาลัยได้อนุมัติแล้ว ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์เดิม อายุ 25 ปี ขึน้ไป อายุราชการ 5 ปีข้ึนไป 

  หลักเกณฑ์ใหม่ อายุ 24 ปี ขึน้ไป อายุราชการ 3 ปีข้ึนไป 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.3 

 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน กันยายน-ตุลาคม 2560 สืบเนื่องจากที่คณบดี 

ได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุปรายงานการอนุมัติจ่ายเงิน

รายได้ประจ าเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติจ่ายเงินเดือนกันยายน 2560  จ านวน 1,162,355.26 บาท 

 อนุมัติจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2560  จ านวน 133,931.28 บาท 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง แผนการก าหนดช่วงเวลาด าเนินงานย้ายและปรับปรุงห้อง ที่ได้รับโอนมอบจากทางคณะศิลป-

ศาสตร์ และคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.2.3 นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้ ง

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 

ซ่ึงจะมีการจัดกิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 2561 ซ่ึงคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลยกเครื่อง

ดนตรีจากอาคารพระอุบาลี มายังอาคารสงวนเสริมศรี ทั้งนี้มหาวทิยาลัยจะรับผิดชอบค่าอาหารให้แก่

นิสิตช่วยงาน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.4 นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้ง

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.5 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอแจ้งแบบฟอร์ม

การสรุปผลการด าเนินโครงการ ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การสรุปผลการด าเนินโครงการ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.6 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดรายงานประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้แต่งตั้ง ผศ.มนตรา พงษ์นิล ร่วมเป็นกรรมการ 

 จัดท ารายงานประจ าปขีองคณะ 
 

 1.2.7 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดแผนการจัดท าวารสารคณะฯ ระยะ 3 ปี (61-63) ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.8 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอแจ้งก าหนดการ

สัมมนาวชิาการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ มาร์กซิสม ์มืดดับเดือนลับมลาย? : อุดมการณ์

และกรอบทฤษฎีท้าทายในงานวิจัยไทย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. โดยสลับ

เวลาการด าเนินการ เช้าสลับกับบ่าย ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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  1.2.9 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งสรุปผลการ

เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2560 ของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป และนายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ ให้ที่ประชุมทราบ 

โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการทั่วไป ขอแจ้งรายะละเอียดเพิ่มเติมวา่มีนักเรียนให้ความสนใจ

ในหลักสูตร ครูสังคมและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และในโอกาศต่อไปอยากขอความอนุเคราะห์

ตัวแทนคณาจารย์ประจ าสาขาสังกัดคณะ เข้าร่วมแนะแนวร่วมกัน/อาจจะเข้าแนะแนวเชิงรุก อาทิ  

เขา้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่ัวโมงแนะแนวของนักเรียน 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการทั่วไป  

 ติดตาม เร่งด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรครูสังคม  
 

 1.2.10 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งสรุปรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/60 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.11 ดร.รัชตะ พันธุ์แสง หัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร์ ขอแจ้งสรุปรายงานการ

ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/60 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 21 (6/2560) เม่ือวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม

ช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21 (6/2560) เม่ือวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560  

ณ ห้องประชุมช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่

มีการแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

 - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 รายงานการส ารวจบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมใน

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครอืข่ายทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการส ารวจเกี่ยวกับ

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามมติที่ประชุมบุคลากรคณะประจ าปี 2560 (วาระพิเศษ) 

ในวันจันทร์ ที่ 2ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น บัดนี้ จึงขอแจ้ง

ความก้าวหน้าการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการติดต่อบรษิัททัวร์แล้ว (หากมีจ านวนผู้เดินทางไปไมถ่ึง 20 คน จะ

มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

2. ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 

3. มีก าหนดการเดินทาง จ านวน 5 วัน 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พจิารณาขอ้หารือเกี่ยวกับรายละเอียดอื่น ๆ / ให้ความเห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ และมีมติให้นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส / นายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ /  

 นายสราวุฒิ มณีอินทร์ เขา้ร่วมโครงการด้วย 
 

 วาระท่ี 4.2 การเตรียมความพร้อมงานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศกึษา 

2559 คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีก าหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนมกราคม 2561 (ยังไม่ก าหนดวันที่แน่ชัด) ดังนั้น เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงได้จัดเตรียม ร่างค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 

2559 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1. พจิารณาบุคลากรในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 

2. การจัดเตรียมงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มติ เห็นชอบ / มอบหมายสาขาพจิารณาเรื่องการแยกห้องซ้อมตามหลักสูตร 
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 วาระท่ี 4.3 การเสนอช่ือคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจ าปีการศกึษา 2559 (กรรมการกลาง) 

  นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเสนอช่ือ คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

(กรรมการกลาง) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาเสนอช่ือรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยร้องขอ 

มติ 1. ฝ่ายจัดแถวน าแถว มอบหมายสาขาวชิาพจิารณา สาขาละ 2 คน 

 2. ฝ่ายขานช่ือบัณฑิต มอบหมาย ดร.ปยิะวดี โรหิตารชุน  

 3. ฝ่ายประสานงานถ่ายรูปหมูบ่ัณฑิตมอบหมาย อ.ดารารัตน์ ค าเป็ง  

     และนายธนรินทร์ คงเถื่อน 

 4. ฝ่ายประสานงานระหว่างคณะกับส่วนกลาง มอบหมาย อ.สาริณีย ์ภาสยะวรรณ 
 

 วาระท่ี 4.4 (ร่าง) บันทึกขออนุมัติโครงการ (ใหม่) 

 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพจิารณา

ใน (ร่าง) บันทึกขออนุมัติโครงการ (ใหม่) เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ 

ด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)    

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ 
 

 วาระท่ี 4.5 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง แนวปฏิบัตใินการด าเนินโครงการ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา(ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการ เพื่อจะได้น าขอ้คดิเห็น/ข้อช้ีแนะ

ไปปรับปรุงและ ขออนุมัติประกาศใช้ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยเพื่อด าเนินการ 

 วาระท่ี 4.6 สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏบิตัิการ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ  เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็น/ 

ขอ้ช้ีแนะไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยเพื่อด าเนินการ 
  

 วาระท่ี 4.7 (ร่าง) ชุดเอกสารส าหรับการด าเนินงานตามแผน 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาข้อมูล (ร่าง) ชุดเอกสารส าหรับการด าเนินงานตามแผน เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็น/ข้อช้ีแนะ 

ไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  น าเขา้ที่ประชุมฯ ครั้งถัดไปในวาระสืบเนื่อง 
 

 วาระท่ี 4.8 (ร่าง) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและน าเสนอหน้าเว็บไซต์คณะ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา เรื่อง การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและน าเสนอหน้าเว็บไซต์คณะ เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็น/ 

ขอ้ช้ีแนะไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  น าเขา้ที่ประชุมฯ ครั้งถัดไปในวาระสืบเนื่อง / มอบหัวหนา้สาขาวชิาแจ้งคณาจารย์ให้ 

  ความร่วมมือเรื่องการส่งขอ้มูล  
 

 วาระท่ี 4.9 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนวจิัยงบประมาณรายได้คณะ เพื่อจะได้น าขอ้คิดเห็น/ขอ้ช้ีแนะ 

ไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  เห็นชอบ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยเพื่อด าเนนิการ  
  

 วาระท่ี 4.10 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง ทุนวิจัยอุดหนุนสาขาวิชา 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนวิจัยอุดหนุนสาขาวิชา เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็น/ข้อช้ีแนะ 

ไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  เห็นชอบ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยเพื่อด าเนนิการ  
 

 วาระท่ี 4.11 สรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยรายบุคคล 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา ความถูกต้องของขอ้มูลสรุปผลการด าเนินโครงการวจิัยรายบุคคล เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  เห็นชอบ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยเพื่อด าเนนิการ 
 

 วาระท่ี 4.12 สรุปผลการด าเนินโครงการวิจัยรายบุคคล 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา ข้อมูลรายช่ือบุคลากรที่อยูใ่นกลุ่มเสี่ยงด้านการวจิัย เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป (รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  1. มอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะฯ แจ้งระเบียบเกี่ยวกบัมาตรฐานภาระงานอาจารย์ 

  2. มอบหมายหัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร ์แจง้ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล ให้ท าวจิัย 

  3. หากมีข้อมูลใหม่ใหแ้จ้งขอ้มูลที่ นายศิริพงษ ์เผ่าต๊ะใจ  
 

 วาระท่ี 4.13 ข้อมูลผลงานทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณา ข้อมูลผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มต ิ  1. มอบหมายหัวหน้าสาขาวชิาแจ้ง คณาจารยใ์ห้ตรวจสอบข้อมูล 

  3. หากมีขอ้มูลใหม่/แก้ไข ให้แจ้งขอ้มูลที ่นายชัยวัฒน์ ชูเชิด 
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 วาระท่ี 4.14 การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา เรื่อง การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-

ศาสตร์ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาการเขา้ร่วมงาน/คา่ใช้จ่าย/การส่งผลงานเขา้ร่วม 

มต ิ  เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยด าเนนิการ 
 

 วาระท่ี 4.15 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง การให้ทุนสนับสนนุการน าเสนอผลงานวิจัย

ในการประชุม วิชาการระดับชาติและระดบันานาชาติ ปี 60 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยในการประชุมวชิาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ปี 60 เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็น/ข้อช้ีแนะไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาการให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มต ิ  เห็นชอบ เพิ่มเติมข้อความในขอ้ 3 ในส่วนของความหมายของบุคลากร ใหเ้พิ่ม  

  ผู้มีความรู้ความสารถพเิศษ 
 

 วาระท่ี 4.16 การคัดเลอืกผลงานนสิติ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณา ในเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนิสิต เพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 8 ธันวาคม 

2560 ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า ม.พะเยา  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาการให้ความเห็น 

มต ิ  เห็นชอบ ใหส้่งผลงานนสิิตเขา้ร่วม และมอบหมาย อ.สาริณีย ์ภาสยะวรรณ และ  

  อ.ถิรายุส์ บ าบัด คดัเลือก ด าเนินการส่งผลงานนิสติเขา้ร่วมงาน  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 22 (7/2560) 

 

  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  5.1  นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ 

เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคา

ตั้งแต่ 10,000-500,000 บาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 5.2 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับการรับข้อสอบปลายภาค ว่าหากคณาจารย์มีคุมสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้อาจารย์มารับ

ขอ้สอบในวันศุกร์ โดยในวันปกติ จะมีเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษามาประจ าการ ตั้งแต่เวลา 7.30 น. 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ทราบ 

  
   

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 

 

 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                 (นางสาวอรญา อนกุูล) 

   บุคลากร              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


