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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 16 (1/2560) 

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560   

เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ     กรรมการ 

    (ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน)  

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย     กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

6. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นายพิพัฒน์ ธนากิจ) 

7. หัวหนา้สาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

    (ดร.รัชตะ พันธุ์แสง) 

8. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์    กรรมการ 

9. นางสาวไพรินทร์ ขัดธิพงษ์    กรรมการ 

10. นายชัยวัฒน์   ชูเชดิ      เลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ  เข้าร่วมชีแ้จง    

   (นายถิรายุส์   บ าบัด) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา   เข้าร่วมชีแ้จง 

   (นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง) 

3. นายอภริักษ์  นิลวัฒน์    เข้าร่วมชีแ้จง 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต     ติดภารกิจ 

(นางสาวสาริณยี์ ภาสยะวรรณ) 
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เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 16 (1/2560)และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ ให้กับท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 

2558 ทั้งนี้ได้มอบหมายใหร้องคณบดี และผูช่้วยคณบดี รับผิดชอบงาน ดังนี้  

 (1) มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดหาของที่ระลึก 

 (2) มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา ดูแล รับรอง ประสานงานกับบุคคลดังกล่าวฯ 

 1.1.2 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับอนุมัติจ้าง 

จากมหาวิทยาลัยให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สาขารัฐศาสตร์ ราย รศ.ดร.รอ.ทพญ.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ โดยมี

ผลการปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

 1.1.3 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ก าหนดการงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 1.1.4 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การย้ายส านักงานของคณะศิลป-

ศาสตร์ ว่ามีก าหนดย้ายไปตึกใหม่ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 

 1.1.5 ประธานกล่าวขอขอบคุณ  ดร.รัชตะ พันธุ์ แสง และทีมงาน ที่ ได้

ด าเนนิการตดิต่อ ประสานงานกับชาวอินเดีย ที่จะมาเป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับคณะฯ 

 1.1.6 ประธานได้มอบหมายให้หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต ด าเนินการ

จ าหนา่ยพระเครื่องของคณะฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.6 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 สืบเนื่องจากตามที่

คณบดีได้มอบหมายใหง้านการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการอนุมัติจา่ยเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให้รายงานเพื่อทราบทุกเดือนนั้น งานการเงินฯ ได้ส่งสรุป

รายงานการอนุมัตจิา่ยเงนิรายได้ประจ าเดือนตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 6,595,000.00 บาท 

 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนพฤศจกิายน 59 จ านวน 283,784.84 บาท 
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 อนุมัตจิา่ยเงนิเดือนธันวาคม 59 จ านวน 575,147.22 บาท 

 คงเหลือ    จ านวน 5,648,267.94 บาท 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.2 ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอใช้เงินสะสมของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1 ,131,246.96 บาท บัดนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ 

ตามเสนอแล้ว  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.3 หน่วยกิจการนิสิต ขอแจ้งก าหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันศุกร์ ที่  10 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ ที่  13 

กุมภาพันธ์ 2560 ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.4 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.5 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอรายงานผลการติดตามค่าเป้าหมาย CUPT ประจ าปี 2560-2561 และแจง้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  (1) แจ้งว่า CUPT QA จะเปลี่ยนเป็น Espect  

  (2) แจ้งให้ผู้บริหารตรวจสอบค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนที่ตนเอง

รับผิดชอบ 

  (3 ) แจ้งให้คณะพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่ จะท าการประเมิน  

จากภายนอก จ านวน 1 หลักสูตร ในปี 61 

   จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

1.2.6 อาจารย์ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอแจ้งก าหนดการโครงการอัตลักษณ์สงิห์ กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง เป็นตัวแทนเปิดงาน  
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 1.2.7 นายชัยวัฒน์ ชูเชิด บุคลากร ขอรายงานความก้าวหน้าการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ สืบเนื่องจากที่คณะ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการประเมินการสอนเพื่อ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการในสังกัด บุคคลดังกล่าวฯ จึงขอรายงาน

ความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และประธานได้มอบหมายหัวหนา้สาขาวิชาติดตาม  

 การด าเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องใหค้ณะกรรมการ ด าเนนิการตอ่ไป 

 1.2.8 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับความคืบหน้าในการใช้ระบบ I-Thesis ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้นิสิตใช้แล้ว 

แตย่ังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ ทั้งนีน้ิสิตรหัส 60 ขึน้ไปมหาวิทยาลัยจะเริ่ม

บังคับใช้ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.9 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับ Master Plan การด าเนินงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์

โครงการ/ปฏิทินการศกึษา และเอกสารอื่น ๆ จะติดอยู่ที่หนา้หอ้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.10 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกอง

บริการการศึกษาแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการแก้ไขให้สมบูรณ์ 

  (2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบจากกองบริการการศึกษาแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการแก้ไขให้สมบูรณ์ 

  (3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง 

  (4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

ด าเนนิการปรับปรุงเรยีบร้อยแลว้ 

  (5 ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) 

ด าเนนิการปรับปรุงเรยีบร้อยแลว้ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.11 ดร.รัชตะ พันธุ์แสง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอแจ้งรายงานการ

ประชุมสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดการประชุมของสาขา ในวันที่ 6 มกราคม 2560  

เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.12 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งร่าง

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.13 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอรายงานการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ (วาระด้านแผน) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 1 (6/59) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 

คณะศิลปศาสตร์ ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.14 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ ์รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย ขอแจง้ให้ที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับการทดลองใช้ระบบ E-Plan เพื่อปรับใช้ในการด าเนินงาน วางแผน และจัดเก็บข้อมูลด้าน

การด าเนินโครงการของบุคลากรในคณะ ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.15 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 

เวลา 14.00-15.00 น. ณ หอ้งประชุมบัณฑิตศกึษา ดังเอกสารแนบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (8/2559) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 30 

พฤศจกิายน 2559 ดังเอกสารแนบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม    

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

  - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 การตัดชุดสูทส าหรับทีมบริหารและเจ้าหน้าที่คณะฯ 

  อาจารย์อรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

การตัดชุดสูทส าหรับทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ ใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตา่งๆ อาทิ งานพิธีการ งานจัดอบรม สัมมนา งานโครงการต่าง ๆ งานศกึษาดูงาน ฯลฯ  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 1. ในการเบิกจ่ายค่าตัดชุดสูทนั้น สามารถเบิกได้ชุดละ 2,000 บาท ทั้งนี้ หากมีส่วน

ต่างเกินกว่าที่ระเบียบการเบิกจ่ายระบุ ให้ผู้ตัดจา่ยค่าส่วนตา่งนัน้เอง   

 2. ในการตัดชุดสูทครั้งแรกจะเป็นการตัดให้กับทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 

และพิจารณาตัดชุดสูทใหก้ับทางคณาจารย์ประจ าคณะในปีงบประมาณถัดไป 

มติ  เห็นชอบ  

 วาระที่ 4.2 ร่างค าสั่งคณะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา-

บัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 อาจารย์อรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบหลักงานพิธี

พระราชทานปริญญา-บัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ของคณะ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อ

รายละเอียด ในร่างค าสั่งดังกล่าวฯ อาทิ รายชื่อคณะกรรมการแต่ละฝา่ย หนา้ที่ ดังเอกสารแนบ 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 1. ให้ความคิดเห็น 

 2. ให้ความเห็นชอบ 

มติ  เห็นชอบ และมอบหน่วยการเจ้าหน้าที่ แก้ไขรายชื่อตามมติที่ประชุม ในส่วนของ

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมประจ าส่วนกลาง 
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 วาระที่ 4.3 การเสนอชื่ออาจารย์เข้าน่ังในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  อาจารย์อรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบหลักงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558  ของคณะ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

เสนอชื่ออาจารย์เข้านั่งในพิธีดังกล่าวฯ ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห ์

ให้ส่งรายชื่อบุคลากร (สายวิชาการ) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (วันรับจริง) จ านวน 2 ราย  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  เห็นชอบให้เสนอชื่อ อาจารย์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

  1. รศ.ดร.รอ.ทพญ.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ ผูท้รงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 

  2. น.ส.วิลาสินี  วดีศริิศักดิ์ อาจารย์ประจ าสาขารัฐศาสตร์ 

 วาระที่ 4.4 ร่างโครงสร้างคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 อาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการวิชาการ  

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงสร้างคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร ์ดังเอกสารแนบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ มอบหมายให้อาจารย์ถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและบริการ

วิชาการ และหน่วยกิจการนิสิต ศึกษารายละเอียดให้คลอบคลุมและน าเสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณา ในล าดับต่อไป 
 

 วาระที่ 4.5 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับโครงสรา้งการบริหารงานภายใน ดังเอกสารแนบ  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ เห็นชอบ และให้แก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดดังนี้ 

 1. ให้แก้ไขชื่อผูบ้ริหาร เป็นชื่อต าแหน่งแทน 

 2. ให้เพิ่มเติมรายชื่อประธานหลักสูตรของคณะ 

 3. ให้เพิ่มเติมช่ือต าแหน่งหัวหนา้สาขาวิชาในสังกัด 

 4. ให้เพิ่มเติมช่ือ น.ส.ณัฐฐพัชร ์ตติย์ธานุกุล 
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 วาระที่ 4.6 อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาพะเยาศึกษา 

  ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ให้ความเห็น เกี่ยวกับรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาพะเยาศึกษา ที่จะบรรจุลงในระบบ REG ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ มอบหมายให้ ผศ.มนตรา พงษ์นิล อ.ประจ าสาขาพัฒนาสังคม และรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักในรายวิชาดังกล่าว ร่างรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสนอที่

ประชุมเพื่อพิจารณา ในล าดับต่อไป  

 วาระที่ 4.7 โรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน อ.เมือง จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 

  ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องโรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน อ.เมือง จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 

“โครงการแนะแนวการเรียน การวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล TOEIC IELTS TOFEL  

และหลักสูตรเทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน/สัมภาษณ์งาน 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  เห็นชอบ  

 วาระที่ 4.8 สรุปการทบทวนแผนกลยุทธ์กับกลุ่มคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย เสนอข้อมูลรายละเอียด

การทบทวนแผนกลยุทธ์กับกลุ่มคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่  ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

ให้ความเห็น เพื่อจะน าข้อมูลมาวิเคราะห ์แก้ไข ปรับปรุงการด าเนนิงานให้ดียิ่งขึน้ ดังเอกสารแนบ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  มอบ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ด าเนินการสกัดความ

คิดเห็นรว่ม และรวบรวมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพจิารณาต่อไป 

 วาระที่ 4.9 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย ได้สรุปผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 ของบุคลากรในสังกัดคณะ จึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวฯ 

ให้ที่ประชุมทราบและพจิารณาให้ความเห็นดังเอกสารแนบ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  มอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

 1. มอบหมาย ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ศึกษา

รายละเอียด ปัญหาอุปสรรคที่พบ แล้วรวบรวมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 2. มอบหมายสาขาวิชา ก าหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมที่แน่นอนในการด าเนิน

โครงการ 

 3. มอบหมาย มอบหมาย ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย  

น ารายละเอียดเรื่อง บทบาทของผู้ประสานงานโครงการ น าเข้าวาระเพื่อพิจารณาใน

การประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ 5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

  นายพิพัฒน์ ธนากิจ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้เสนอรายละเอียด 

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในประกาศดังกล่าว  

ดังเอกสารแนบ 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและด าเนินการ 

มติ เห็นชอบ และให้เพิ่มเติมข้อความในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัคร “ข้อ 2.7 ทั้งนี้การ

พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครตามเกณฑ์ข้างต้นของคณะกรรมการ

ถือเป็นที่สิ้นสุด”    

  

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

 

 

       ชัยวัฒน์  ชูเชิด               รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก 

   (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)        (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 

                  เลขานุการ                 ประธานกรรมการ 

           ผู้จดรายงานการประชุม                               ผูต้รวจรายงานการประชุม 


