
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 23 (8/2560) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 23 (8/2560) 

วันพุธ ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

เวลา 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์(รศ.พรรณยพุา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อรญา  อนุกูล)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย (ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน)   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. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการทั่วไป (อ.ถิรายุส ์ บ าบัด)  เขา้ร่วมช้ีแจง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษาฯ (อ.ดารารัตน์  ค าเป็ง) เขา้ร่วมช้ีแจง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ (อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ)  เขา้ร่วมช้ีแจง 

ผู้ไมม่าประชุม 

 - 

 

เร่ิมประชุม เวลา 16.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 23 (8/2560) และขอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานกล่าวเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเขา้ร่วมงานท าบุญปีใหม่/ปาร์ตี ้

ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทั้งนีค้ณะฯ จะสนับสนุนขา้วมันไก่ จ านวน 50 ชุด    

 1.1.2 ประธานแจ้งให้บุคลากรทราบว่า คณะฯ จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้าย 

ปีเก่าต้อนรับปีใหม ่2561 หลังงานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 19 มกราคม 2561)  
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 1.1.3 ประธานแจ้งให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ 

เรื่องการเสนอหนังสือให้เสนอผ่านตามล าดับการบังคับบัญชา ตามล าดับ และแฟ้มที่จะเสนอคณบดี  

ในล าดับสุดท้าย ให้เสนอผ่านเลขานุการคณบดีทุกกรณี ทั้งนีใ้ห้ถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด  

 1.1.4 ประธานแจ้งวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

2559 คอืวันที่ 15 มกราคม 2561 ทั้งนีม้อบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเตรียมงานต่อไป 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.4 

 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 สืบเนื่องจากที่คณบดี 

ได้มอบหมายให้งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุปรายงานการอนุมัติจ่ายเงิน

รายได้ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติจ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 2560  455,858.21 บาท 

     คงเหลือ  5,886,141.79 บาท 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง การปรับปรุงห้อง B202-203 ในส่วนของการจัดการห้องส านักงาน และห้องพักคณาจารย์นั้น  

ได้ด าเนินการประสานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนงานดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ  

ที่มหาวิทยาลัยวา่จ้างได้มาส ารวจและออกแบบเขียนแปลนเสนอทางคณะฯ ต่อไป  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.2.3 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์  รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งเรื่อง

ความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซ่ึงมี 6 

มหาวิทยาลัยร่วมมือกัน ทั้งนี้คณะฯ เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท  

โดยสามารถส่งผลงานนิสิตเขา้ร่วมได้จ านวน 2 ผลงาน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ 1. ที่ประชุมรับทราบ 

 2. มอบสาขาวชิาส่งรายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนิสิต ภายใน ม.ค. 61 

 3. มอบสาขาวชิาส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมส่งผลงาน สาขาวชิาละ 2 ท่าน ภายใน ก.พ. 61 
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 1.2.4 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดสรุปผลงานวิชาการของคณาจารย์รายบุคคล ปี 2556-2560 ขณะนี้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 

เม่ือด าเนินการปรับปรุงแล้วจะแจ้งเป็นหนังสือให้บุคลากรในคณะทราบต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชาแจ้งคณาจารย์ในสังกัดมา

ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล ณ ห้องส านักงานคณะ  
 

 1.2.5 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดการตีพิมพบ์ทความในวารสารมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ม.พะเยา ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. การรับรองของ (TCI) วารสารมนุษยฯ์ ม.พะเยา ในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2559  

เป็นต้นไป สามารถยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการได้ 

2. การขอรับรองรางวัลตีพมิพ์ในวารสาร มนุษยฯ์ ม.พะเยา สามารถขอรับเงิน

รางวัลได้ไม่เกิน 2,000 บาท 

การตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ฯ ม.พะเยา สามารถตีพิมพ์เพื่อขอปิดโครงการ

ได้ สามารถน าไปเสนอเพื่อขอเลื่อนต าแหน่งทางวชิาการได้  

 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.6 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

ความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมเครือข่าย Hu-Soc ให้ที่ประชุมทราบว่าคณะฯ จะเข้าร่วมประชุม

เครือขา่ย ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเป็นการประชุมเกี่ยวกับ IT ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทั้งนี้มีการเปิดรับการส่งบทความฉบับภาษาอังกฤษ เข้าร่วมตีพิมพ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายสาขาวชิาส่งรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาละ  

 1 ท่าน มายังหน่วยวจิัย 
 

 1.2.7 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดสรุปจ านวนทุนวิจัย ปี 2558-2560 ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.8 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดช่องทางประชาสัมพันธ์ หน่วยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. เว็บไซต์คณะ / 2. กลุ่ม Facebook บุคลากรคณะฯ / 3. กลุ่ม Facebook 

วารสารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.2.9 ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์  รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจั ย ขอแจ้ ง

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ให้ที่ประชุม

ทราบวา่ปัจจุบันขออนุมัติโครงการไปแล้วทั้งสิน้ 15 โครงการ (6.38 %) / แจ้งความก้าวหน้าจ านวน 2.77 % 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 

 1.2.10 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งประกาศ

คณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 ให้ที่ประชุม

ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.11 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งความคืบหน้า

การด าเนินการแต่ละหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

1. เม่ือการประชุมกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวัน

พฤหัสบดีที่ 7 ธันวามคม 2560 ได้มีวาระของ รปบ.และ รปด. เข้า เพื่อเป็นหลักฐานการเลื่อนการเปิด

หลักสูตร รปบ.และ รปด. จาก 2560 เป็นปี 2561 (ประชุมอีกครั้ง 9 มกราคม 2561) 

2. หลักสูตร รปบ. ก าลังด าเนินการปรับแก้ครั้งสุดท้าย โดย ประธาน

หลักสูตร เพื่อส่งให้ทาง งานหลักสูตร ของ กบศ.ตรวจสอบ ภายใน มกราคม 2561 และจะด าเนินการ

ให้ทันภายใน เมษายน 2561 เนื่องจากการรับเข้าด้วย TCAS เพื่อพร้อมเปิดสอนนิสิตในปี 2561 

 

 

 



-5- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 23 (8/2560) 

 

3. หลักสูตร รปม. ได้แก้ไขตัวเล่มตามที่ กบศ.แจ้งกลับมายังคณะฯ 

และน าส่งแก่ กบศ. เพื่อน าเสนอต่อ สกอ. เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จากนี้จะรอการตรวจสอบจาก 

สกอ. เพื่อ แก้ไขหรือ รับรองหลักสูตรอยา่งเป็นทางการ ในล าดับต่อไป 

4. หลักสูตร รปด. ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาประจ า คอื รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระ

มณี โดยจะเริ่มท างาน 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และ

การเป็นผู้รับผิดชอบหลักสตูรของ รปม. และ รปด. โดยในการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเอกสาร จะ

ยังคงเป็น รศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเช้ือ ส่วนการบริหารจัดการ รปด. ท่าน ผศ.ดร. วรีะ เลิศ

สมพร 

5. จากการตรวจสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพฯ ทราบว่า หลักสูตร 

ศศบ.พัฒนาสังคม ยังไม่ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2555 ตั้งแต่ ผศ.วรรณภา 

ทองแดง ไปศึกษาต่อ ขอให้หลักสูตร และ สาขาฯ ตรวจสอบ และด าเนินการ 

6. หลักสูตร ศศม. (การบริหารการพัฒนา) ซ่ึงเปิดรับสมัครในรอบสอง 

และสิน้สุดการรบัสมัครไปเม่ือ 20 พ.ย.2560 แล้วนั้น ยังไม่มีผู้สมัคร แต่ได้เปดิช่องทางไวโ้ดยงานรับเข้า

รับทราบวา่ หากกมีผู้มาสมัคร ทางคณะฯ จะท าบันทึกขอ้ความแจ้งในภายหลัง  

7. หลักสูตรปริญญาตรีควบสองปริญญากับวทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วย

วชิาการฯ และ ประธานหลักสูตร ได้ร่วมประชุมกับวทิยาลัยการศึกษาแล้ว รอผลจากกระทรวงฯ เรื่อง 

4/5 ปี  

8. การเทียบรายวิชาของวิชาการศึกษาทั่วไปหลักสูตร 2560  ให้ที่

ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ 1. ทีป่ระชุมรับทราบ 

 2. หลักสูตรคูข่นานฯ มอบหมาย อ.ถิรายุส์ บ าบัด เร่งด าเนินการ 

 3. หลักสูตร รป.ด. มอบหมาย รศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเช้ือ เร่งด าเนินการ 

 4. หลักสูตร รป.ม. มอบหมาย ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร เร่งด าเนินการ 

 5. มอบ หน่วยการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดแผนการขอลาศึกษาต่อ 

 6. มอบ หัวหน้าสาขาวิชาตรวจสอบวา่กระทบกับหลักสูตรหรือไม่ หากมี 

     บุคลากรในสังกัดจะขออนุมัติลาศึกษาต่อ ก่อนเสนอคณบดี   
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 1.2.12 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งรายละเอียด

เอกสารประกอบการท าบันทึกขอ้ความเพื่อน านิสิตออกนอกพื้นที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 

1. บันทึกข้อความขออนุญาต อธิการบดี (ผ่านคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) เพื่อน านิสิตออกนอกพื้นที่  

2. ประมวลรายวชิาที่ระบุคาบเรียน-วันที่ ที่จะน านิสิตออกห้องที่ระบุไว้

วา่จะท าการเรียนการสอนหรือ นอกบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. แผนรักษาความปลอดภัยโดยละเอียดที่ ระบุ จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบนิสิตจ านวน 1 ต่อ 50 คน 

4. รายช่ือนิสิตในรายวชิาดังกล่าว 

5. โครงการ (ถ้ามี)  

ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.13 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งรายละเอียด

การคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นให้ที่ประชุมทราบว่าการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา  

ตามลักษณะวิชาชีพ (สังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม) โดยคณะท างานสหกิจฯเป็นผู้ก าหนด

คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก โดยอิงจาก สมาคมสหกิจฯ และของ ม.พะเยา ซ่ึงปีการศึกษานี้

คณะฯ มีนิสิตสหกิจศึกษา จ านวน 7 คน (พัฒนาสังคม 3 คน/รัฐศาสตร์ 4 คน)  

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.14 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งรายละเอียด

ปฏิทินโครงการฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560/2561 ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.15 ดร.ปยิะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอแจ้งแบบฟอร์ม และ

ต้นแบบบันทึกข้อความต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการเพื่อบริการนิสิตและคณาจารย์  ให้ที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.2.16 ดร.ปยิะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอแจ้งความก้าวหน้า

เทียบโอน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังนี้ 

1. การเทียบ โอนวิชาศึกษาทั่ วไปบั งคับ  ได้ ผ่านการพิ จารณ า

คณะอนุกรรมการเทียบโอนแล้วเม่ือ 7 ธันวาคม 2560  โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกณฑ์  

ของเอกสารประกอบของทั้ง 10 รายวิชา โดยจะมีการเวียนรายละเอียดอีกครั้ง มีห้องเรียนเชียงราย  

เป็นเลขาฯ ในที่ประชุม 

2. ความคบืหน้าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

วา่หลังจากที่ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร จังหวัดล าปางครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอยา่งดี ใน

หลักสูตรของคณะ ทั้งนีอ้ยากเสนอให้ สาขาวชิาออกสัญจรร่วมกันโดยแยกเป็นหลักสูตร 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2.17 นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และบริการวชิาการ ขอแจ้งปฏิทนิการด าเนินโครงการการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 

2560 ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 22 (7/2560) เม่ือวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง

ประชุมช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (7/2560) เม่ือวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 

2560 ณ ห้องประชุมช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยให้แก้ไข ดังนี้ แก้ไขรายช่ือคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม โดยตัดรายช่ือ  

ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พพิัฒน์ ออกเนื่องจากบุคคลดังกล่าวติดภารกิจไม่ได้เข้า

ร่วมประชุม และ ให้แก้ไขวาระแจ้งเพื่อทราบในข้อ 1.1.1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ

จากในวันอังคาร เป็น ในวันอาทิตย์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

 วาระท่ี 3.1 แนวทางการสื่อสารข้อมูลด้านนโยบายและแผน 

 ด้วยงานนโยบายและแผน ได้จัดท าช่องทางติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะทราบและสามารถค้นหาข้อมูลหรือเอกสารงาน

นโยบายและแผนได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมทราบและให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 วาระท่ี 3.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 

 ดร.ปยิะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาใน

รายละเอียด เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร

จัดการหลักสูตรต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารแนบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้จัดท าเป็นประกาศคณะต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 (ร่าง) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา-

บัตร ประจ าปีการศกึษา 2559 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้แจ้งเรื่อง วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยทางส านักพระราชวังได้ก าหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2561 ดังนั้น 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงได้จัดเตรียม (ร่าง)ค าสั่ง  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปกีารศึกษา 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พจิารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ(ร่าง)ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 

มติ เห็นชอบ  
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 วาระท่ี 4.2 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาตสิงิคโปร์ 

  ตามที่คณบดี ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารและฝ่ ายวิชาการด าเนินการ

ประสานงานเกี่ยวกับการเขา้ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นั้น เบื้องต้นทางฝ่ายวชิาการ

ได้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวทิยาลัยดังกลา่ว พร้อมทั้งได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยคณะฯ สามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ส่วนรายละเอียดการเดินทาง

ฝ่ายบริหารได้ประสานไปยังบริษัททัวร์ 3 บริษัท เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา และจะจัดเตรียม 

(ร่าง) ค าสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1. การก าหนดรายช่ือคณ ะกรรมการ ได้ แก่  (1) ก าหนดราคากลางและ

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ(2) การตรวจรับงานจัดจ้าง 

 2. ก าหนดการจัดโครงการ 

 3. รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มติ มอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

 วาระท่ี 4.3 (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง แนวปฏิบัติการให้ทุนสนับสนนุการน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิพ.ศ. 2560 

  ดร.ฉตัรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาใน

รายละเอียด (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัตกิารให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยในการ 

ประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ พ.ศ. 2560 เพือ่เป็นแนวปฏิบตัิต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ 1. เห็นชอบ 

 2. คณะฯ อนุมัติให้ทุนฯ จ านวน 3 ทุน (ยกเวน้กรณีของ ผศ.มนตรา พงษ์นิล) 

  - ภายใน 2 ทุน / ทุนละ 10,000 บาท 

  - ภายนอก 1 ทัน / ทุนละ 30,000 บาท 

  รวม 50,000 บาท  
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 วาระท่ี 4.4 (ร่าง) ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์ฯ เร่ือง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลงาน

วิชาการ ผลงานวิจัย บทความและวารสาร คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าปี 2561-2562 

 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพจิารณา

ใน (ร่าง) ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 

บทความและวารสาร คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 เพื่อเสนอแต่งตั้งต่อไป  

จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ    

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ 
 

 วาระท่ี 4.5 ค่าเป้าหมายรายดา้น 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาในตารางแบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ี

พันธกิจหลัก เพื่อประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ/มอบรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีจัดท าร่างรายละเอียดเกี่ยวกับคา่ 

 เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเสนอคณะต่อไป (ภายใน วันที่ 31 มกราคม  

 2561) 

 วาระท่ี 4.6 เปา้หมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร เดือนธันวาคม 2560 และ

เดือนมกราคม 2561 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ  เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็น/ 

ขอ้ช้ีแนะไปปรับปรุงและด าเนินการต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาการด าเนินตามแผน หรือแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

มติ มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล และมอบหน่วยนโยบายและแผนสรุปรายละเอียด 

 น าเขา้ที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้ความเห็นชอบ 
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 วาระท่ี 4.7 แนวปฏิบตัิการนเิทศสหกจิฯและฝึกงานของคณะฯ 

 ดร.ปยิะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอหารือที่ประชุม เพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติว่า อาจารย์ท่านใด ไปนิเทศสหกิจศึกษา ณ จังหวัดใด ขอความกรุณาให้นิเทศนิสิตฝึกงาน ใน

จังหวัดดังกล่าวได้ด้วย เพื่อการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ ประสิทธิผลสูงสุด 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น 

มต ิ  1. มอบคณาจารย์ที่ไปนิเทศสหกิจศกึษา ให้นิเทศนิสติฝึกงาน ในจงัหวัดนั้นด้วย 

  2. ให้รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กจ.008) ให้คณบดีทราบหลังจาก 

      กลับจากการเดินทางไปนิเทศทุกรณี 
 

 วาระท่ี 4.8 การค านวณจุดคุ้มทุนเพ่ือประกอบการพิจารณาการเปิดรับนิสติ รบ.

โครงการพิเศษและบัณฑิตศกึษาแผน ข 

 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอหารือที่ประชุม เรื่องการ

ค านวณจุดคุม้ทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดด าเนินการ โครงการพเิศษ พร้อมบัณฑิตศึกษา 

แผน ข อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ ประสิทธิผลสูงสุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็น 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติก าหนดจดุคุม้ทุน (อยา่งน้อย) หลกัสตูร รบ. จ านวน 20 คน /  

  หลักสูตร รป.ม. จ านวน 12 คน  
 

  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  5.1  นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัด

งานเลี้ยงปีใหม่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561  (ช่วงเวลา สถานที่ 

งบประมาณ ของขวัญ รูปแบบกิจกรรม พธิีกร ฯลฯ) 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ เห็นชอบให้ก าหนดวันจัดงานในวันที่ 19 มกราคม 2561/ณ ร้านอาหารเดอะรีนาโต้/

ของขวัญที่จะน าไปแลกราคาไม่ต่ ากวา่ 300 บาท 
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 5.2 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ตามที่คณะเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้วางนโยบาย

เรื่องการจัดการเรยีนการสอน วา่หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอน/สอนชดเชย  คณาจารย์ผู้สอนต้อง

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/ขอชดเชย ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อให้ความเห็น 

เพื่อให้คณบดีเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ (เท่านั้น) ทั้งนี้จะอนุมัติตามความเหมาะสมของวันและเวลา และไม่

ขัดต่อ กฎ ระเบียบหรือนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ 1. มอบหัวหน้าสาขาวชิาแจ้งคณาจารย์ในสังกัดถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด 

 2. หากสัปดาห์ใดไม่สามารถมาสอนได้ ให้หาวทิยากรภายนอกมาสอนแทน 
 

 5.3 นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ขอแจ้งสรุปรายงานการประชุม

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นครั้งที่ 3/2560 และ 4/2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิจัยและการบริการด้านการวิจัย ให้ที่ประชุมรับทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4 ประธานฝากให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งคณาจารย์ผู้สอน แจ้งให้นิสิตเข้าท าการ

ประเมินการสอนของอาจารย์ ทั้งนีห้ากไม่เข้าประเมินจะไม่ออกผลคะแนน (เกรด) ในระบบ REG  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 

 

 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                 (นางสาวอรญา อนกุูล) 

   บุคลากร              รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


