
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 27 (4/2561) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 27 (4/2561) 

วันพุธ ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561   

เวลา 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์(รศ.พรรณยพุา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (น.ส.อรญา อนุกลู)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย (ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน)   กรรมการ 

5. หัวหน้าสาขาวชิาพัฒนาสังคม  (น.ส.ไพรนิทร ์ ขัดธิพงษ์)  กรรมการ 

6. หัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร ์(ดร.รัชตะ พนัธุ์แสง)   กรรมการ  

7. ดร.ณฐัฑรี   สินธุนาวา     กรรมการ 

8. นางรัตยิา  ฟชิเชอร์      กรรมการ 

9. นายชัยวัฒน ์  ชูเชิด       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการทั่วไป (นายถริายุส์  บ าบดั) เขา้ร่วมช้ีแจง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษาฯ (น.ส.ดารารัตน ์ ค าเป็ง) เขา้ร่วมช้ีแจง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ (น.ส.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ)  เขา้ร่วมช้ีแจง 

ผู้ไมม่าประชุม 

 - 

 

เร่ิมประชุม เวลา 16.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 27 (4/2561) และขอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนของนิสิตว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบาย

กลับไปเปิดภาคเรียนตามเดิมคอืเดือนพฤษภาคม ทั้งนีจ้ะเริ่มในปีการศึกษา 2562   

 1.1.2 ประธานเน้นย้ าให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 อยา่งเคร่งครัด  
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 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.2 
 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งเรื่องการเขา้กรอก

ข้อมูลภาระงานประจ าปีงบประมาณ 2561 ของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบประจ าปี ทั้งนี้ขอให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 

2561 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบและประธานมอบหัวหน้าสาขาวชิาแจ้งคณาจารย์ใน 

 สังกัดให้เร่งด าเนินการ 
  

  1.2.3 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งก าหนดวันจัด

โครงการประชุมบุคลากรประจ าปี  2561 ว่าจะมีการจัดโครงการในวันที่  1 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุมเรือนเอือ้งค า มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งความคืบหน้าการ

ด าเนินการแต่ละหลักสูตรของคณะฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าคณะฯ ไดรับทุนการศึกษาจาก

หน่วยงานภายนอก จ านวน 150,000 บาท ทั้งนีอ้ยูร่ะหว่างจัดท าประกาศ 
 

 1.2.5 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งรายงาน

การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 11/2561 เม่ือวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.6 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งรายช่ือ

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2561 ว่ามีจ านวน  

6 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิน้ 170,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 26 (3/2561) เม่ือวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม

ช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26 (3/2561) เม่ือวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561  

ณ ห้องประชุมช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

โดยให้แก้ ไขข้อความหน้า 7 วาระที่  5.3 บรรทัดที่  4 จากค าว่า ขายกเลิก  

แก้ไขเป็น ขอยกเลิก และหน้าที่ 8 วาระที่ 5.4 บรรทัดที่ 3 จากค าว่าผู้สอนร่วม 

เปลี่ยนเป็น ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วยวิทยาลัยการศึกษา 2 คน ,  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

  - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 C 4 ของทุกหลักสูตร 

 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทบทวนค่าเป้าหมาย C 4 (ผลงานของผู้เรียน) ของแต่ละหลักสูตรตามที่กองบริการการศึกษาได้ขอความ

อนุเคราะห์มายังคณะฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ 1. ปรับเปลี่ยนคา่เป้าหมายการน าเสนอผลงานฯ ระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม 75 % 

เป็น 60 % ของจ านวนแรกเขา้ 

 2. มอบสาขาวิชาปรึกษาหารือเรื่องเกณฑ์การคัดเลือก และมอบรองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการประสานกับหัวหน้าสาขาวชิาเพื่อด าเนินการต่อไป 
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 วาระท่ี 4.2 การเผยแพร่วีดีทัศน์สรุปประสบการณ์ของนิสิตในการน าเสนอผลงาน 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอวีดีทัศน์สรุป

ประสบการณ์ของนิสิตในการเขา้ร่วมการประชุมวชิาการระดับชาติ ในโครงการเครือขา่ยการศึกษา วจิัย

และความสัมพันธ์ทางวชิาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวชิาการ

ระดับชาติ (การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค ไทยแลนด์ 

4.0 ระหวา่งวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ที่ประชุม

พจิารณาเกี่ยวกับรายละเอียดและพจิารณาให้ความเห็นชอบในการเผยแพร่  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

พจิารณาให้ความเห็น 

มติ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ด าเนินการปรับปรุงเพื่อเสนอที่ประชุมต่อไปดังนี้ 

 1. เพิ่มเติมรายละเอียดวา่หลังกลับจากการน าเสนอแล้วนิสิตได้อะไร 

 2. ตัดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นออก (ตัดถ่ายเล่น ๆ ออก) 

 3. ตัดต่อให้กระชับ (ให้เหลือโดยประมาณ 3 นาที) เพราะยาวเกินไป 

 4. ปรับปรุง/แก้ไขเรื่องเสียงให้มีความชัดเจน และให้เพ่ิมเติม Subtitle 
   

 วาระท่ี 4.3 รายช่ือโครงการท่ีเสนอเพ่ือบรรจุในแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาในรายละเอียดรายช่ือโครงการที่เสนอเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2562 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

พจิารณาให้ความเห็น 

มติ มอบคณะกรรมการประจ าคณะฯ น ากลับไปพิจารณาในรายละเอี ยดและให้

ความเห็นต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 

 วาระท่ี 4.4 ก าหนดการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2) 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พจิารณาในรายละเอียด (ร่าง) ก าหนดการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณา ให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ  
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 วาระท่ี 4.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ CUPT 

   นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT ประจ าปี

การศึกษา 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณา ให้ความเห็น 

มติ เห็นชอบ ให้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT ประจ าปี

การศึกษา 2560 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  5.1 นายชัยวัฒน์ ชูเชิด เลขานุการฯ ขอแจ้งให้สาขาวิชาพิจารณารายละเอียดการ

ก าหนดช่ือสาขาวชิา ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.2 น.ส.สาริณีย ์ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งตารางกิจกรรม

ของนิสิต ประจ าเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.3 นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป ขอให้ที่ประชุม

พจิารณารายละเอียด/รูปแบบ การจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-U)  

จึงเสนอที่ประชุมพจิารณาให้ความเห็น 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ เห็นชอบให้จัดโครงการในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยแยกเป็นสาขาวชิา  
 

 5.4 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพจิารณา

รายละเอียดของปกรายงานประจ าปี 2560 จึงเสนอทีป่ระชุมพจิารณาให้ความเห็น 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ เให้ปรับเปลี่ยนรูปหน้าปกเป็นรูปจากหน้าเว็บไซต์คณะฯ (งานแห่ผ้าห่มพระธาตุ) 

 

 
 

 



-6- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 27 (4/2561) 

 

 5.5 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ว่าคณะฯ จะมีการจัดประกวดผลงานของเจ้าหน้าที่โดยใช้ infographic ในหัวข้อการท างานที่ได้รับ

มอบหมาย หลังจากเข้าร่วมอบรมโครงการ ที่ศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจัดขึ้น 

ทั้งนีส้ามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 5.6 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ผู้รับเหมาในการปรับปรุงห้อง จะเข้ามาด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561 อาจส่งผลกระทบ 

ทางเสียง (เพราะมีการทุบ/เจาะฝาผนัง) จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 5.7 ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ  

1 คณะ 1 โมเดล ในเรื่องการจัดการขยะ ในโครงการ Green Ranger ว่าในอนาคตคณะจะมีทิศทาง/

แนวทาง ในการด าเนินการในเรื่องขา้งต้นอยา่งไร จึงขอให้ที่ประชุมพจิารณา  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ 1. มอบ ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา วางแผนการด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป 

 2. มอบ ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา และและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต วางแผน

รณรงคล์ดการใช้พลาสติก และให้ความรู้แก่นิสิตในโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

ก่อนเขา้มหาวิทยาลัย (Pre-U) 
 

    

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
 

 .....................................บุคลากร           ...................................รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)               (นางสาวอรญา อนกุลู) 

ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        เลขานกุาร                    กรรมการ 

               

            


