รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 28 (5/2561)
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
………………...............…………
คณะกรรมการที่มาประชุม
1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อรญา อนุกูล)
กรรมการ
3. รองคณบดีฝา่ ยแผนและวิจัย (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์)
กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม (อ.ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์)
กรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ดร.รัชตะ พันธุ์แสง)
กรรมการ
6. อ.รัตยิ า
ฟิชเชอร์
กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์
ชูเชิด
เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป (อ.ถิรายุส์ บาบัด)
เข้าร่วมชีแ้ จง
2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาฯ (อ.ดารารัตน์ คาเป็ง) เข้าร่วมชีแ้ จง
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ (ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน)
ลาพักผ่อน
2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยกิจการนิสติ (อ.สาริณยี ์ ภาสยะวรรณ)
ติดภารกิจ (ลาปฏิบัติงาน)
3. ดร.ณัฐฑรี
สินธุนาวา
ลาพักผ่อน
เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 28 (5/2561) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี และขอ
ความร่วมมือบุคลากรในสังกัดทุกคน เข้าร่วมเสนอชื่อตามวันและเวลาที่คณะฯ กาหนด
1.1.2 ประธานขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดที่ให้การสนับสนุน และให้กาลังใจ
ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งคณบดีวาระที่ 2 (2562-2565)
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-21.1.3 ประธานมอบหมายหั ว หน้ า สาขาวิ ช าจั ด ระบบการลาศึ ก ษาต่ อ ข อง
บุ ค ลากรในสั ง กั ด พร้ อ มทั้ ง รายงานให้ ค ณะทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ วางแผนการจั ด
การเรียนการสอนและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรของคณะ
1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งความเชี่ยวชาญของบุคลากร
สายบริการ ว่าขณะนีส้ ภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ
1.1.5 ประธานมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาเน้นย้าให้คณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม/
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ จัดขึน้ ทั้งนี้ในปีงบประมาณถัดไปจะมีมาตรการกากับ
เนื่องจากเป็นคณะรัฐศาสตร์ฯ จึงต้องตระหนักในเรื่องหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นิสิต
และบุคลากรคณะอื่น
1.1.6 ประธานมอบหมายผู้ ช่ว ยคณบดี ฝ่ ายกิ จการนิ สิ ต และคณะกรรมการ
คัดเลือกทุนการศึกษานิสติ เร่งจัดทาประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.6
วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 นางสาวบุ ษ ยมาส กอกน้ อ ย นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ขอรายงาน
การอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น รายได้ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ ฯ ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 ทั้ ง นี้ อ.อรญา อนุ กู ล
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม ว่ า การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ห้องปฏิบัติงานใหม่ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ในปีงบประมาณ 2561 สามารถจัดซื้อได้บางส่วนที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากได้โอนงบประมาณไปยังงานบริการการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนโครงการพิ เศษ และหน่ ว ยวิ จัย เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานวิจั ย ของบุ ค ลากรใน สั งกั ด ท าให้
งบประมาณคงเหลือไม่เพีย งพอฯ ทั้ งนี้คณะฯ จะพิ จารณาการจัดซื้อข้างต้น ในปีงบประมาณถั ดไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีหนังสือแจ้งให้ คณะฯ ดาเนินการจัดให้มีการ
เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยส่ ว นงาน จ านวน 3 รายชื่ อ
โดยกาหนดให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และให้แล้วเสร็จกระบวนการตามประกาศ
ภายในวั น ที่ 8 สิ งหาคม 2561 ทั้ งนี้ ฝ่ ายบริห ารจึงขอแจ้ งก าหนดวัน เสนอชื่ อของคณะฯ คื อ วัน ที่ 1
สิงหาคม 2561 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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-31.2.3 งานนโยบายและแผนขอแจ้งรายละเอียด เรื่อง ประเด็นการจัดซือ้ จัดจ้าง
เพื่ อ งานงานวิ จั ย และพั ฒ นาการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอแจ้ ง รายละเอี ย ดให้
ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.4 อ.ดารารัตน์ คาเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ
วิชาการ ขอแจ้งรายละเอียดการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
(1) AUN QA ผลคะแนนการประเมิ น เฉลี่ ย ของทุ ก หลั ก สู ต รเท่ า กั บ 3
คะแนน หลั กสูตรที่ได้ค ะแนนสูงสุด คือหลักสูตร ศศ.ม. โดยสรุปคือมีก ารปรับ ตัวดีขึ้นในส่วนของผล
คะแนนโดยเฉลี่ย
(2) CUPT QA ขอแจ้งว่าจะมีก ารจัดโครงการประเมินฯ ในวันที่ 27-28
สิงหาคม 2561 โดยประธานกรรมการประเมินคือ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ทั้งนี้ขอเชิญ คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้าของวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.5 นายอภิรัก ษ์ นิลวั ฒ น์ นัก กิจการนิสิต ขอแจ้งแผนการดาเนินกิจกรรม
ต้ อ นรั บ น้ อ งใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ทั้ ง นี้ ข อเชิ ญ ชวนคณ าจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มงานดั ง นี้
1) โครงการคณ ะฯ พบผู้ ป กครองนิ สิ ต ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็ น ต้ น ไป
2) เชิญชวนเข้าร่วมงานฮับขวัญน้องหล้า กิ๋นหอมต๋อมม่วน (ขันโตก) ในเย็นวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้
จาหน่ายบัตรท่านละ 100 บาท รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 11 สิงหาคม 2561
1.2.6 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้รายละเอียด
การติดตามและสรุปผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 2558-2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
- แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561
- สรุปความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ
- QR CODE แบบสารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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-4ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ได้ข อให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารายงานการประชุ มคณะกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 27 (4/2561) เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
ชั่วคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 (4/2561) เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การจัดตั้งกองทุน (เงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก)
ดร.ฉั ต รทิ พ ย์ ชัย ฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ ายแผนและวิจั ย ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดตัง้ กองทุน (เงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็น
มติ
มอบหน่วยวิจัยและหน่วยบริการวิชาการดาเนินการร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งถัดไป
วาระที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจาแนกตาม Up Researcher Stair
ดร.ฉั ต รทิ พ ย์ ชัย ฉกรรจ์ รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ ตามแนวคิด Up Researcher Stair รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ
มติ
1. มอบรองคณบดีฝา่ ยแผนและวิจัย ดาเนินการดังนี้
- จัดทาข้อมูลจาแนกตาม Up Researcher Stair ของคณะฯ เสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป
- จั ด ท าร่ า งประกาศเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานวิ จั ย ของบุ ค ลากรสาย
วิชาการ ตามนโยบายของคณะ 1 ปี 1 เรื่อง
/2.มอบ....
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-52. มอบคณะกรรมการวิจัยคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุน
และผลกระทบเรื่ อ งการขอทุ น น าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ
เพื่อพิจารณา ต่อไป
วาระที่ 4.3 ร่างแนวปฏิบัติในการทาวิจัยด้วยทุนส่วนตัว
ดร.ฉั ต รทิ พ ย์ ชัย ฉกรรจ์ รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาในร่างประกาศคณะเรื่องแนวปฏิบัติในการทาวิจัยด้วยทุนส่วนตัว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็น
มติ
มอบหน่วยวิจัยปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดในประกาศ ดังนี้
1. ตัด ที่อยู่ E-Mail ในข้อ 9.1 ออก
2. หากหลั ก เกณฑ์ ใ นประกาศขั ด กั บ ระเบี ย บส่ ว นกลางให้ ยึ ด รายละเอี ย ดของ
ส่วนกลางเป็นหลัก
3. ให้เพิ่มเติมข้อ 4.5 ในประกาศ เรื่องการดาเนินงานวิจัย (โดยละเอียด)
วาระที่ 4.4 การคืนทุนวิจัยงบรายได้คณะฯ ด้วยการหักเงินเดือน
ดร.ฉั ต รทิ พ ย์ ชัย ฉกรรจ์ รองคณบดี ฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคืนทุนวิจัยงบรายได้คณะฯ ด้วยการหักเงินเดือน จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น/เห็นชอบ
มติ
เห็นชอบ ให้ดาเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.5 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอวิชาชีพ
นางสาวดารารัตน์ คาเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมูล ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพรุน่ 2559 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น/เห็นชอบ
มติ
เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ นาเข้าที่ประชุมทีมบริหารเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น
2. มอบหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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-6วาระที่ 4.6 สรุปผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งรายละเอียดการ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการแล้ว จานวน 29 โครงการ
2. โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 12 โครงการ
3. กิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 7 กิจกรรม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น/ออกมาตรการ
มติ
เห็นชอบ มอบรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าสาขาวิชา เร่งรัดดาเนินการจัด
โครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประธานขอแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมในรายละเอียด ดังนี้
- ฝากหัวหน้าสาขาวิชาเน้นย้าคณาจารย์ในสังกัดเข้าตอบแบบสารวจเรื่องการ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
- มอบสาขาวิชาบริหารจั ดการเรื่องที่นั่งในห้องปฏิบัติงานใหม่ ทั้งนี้ห้ามแก้ไข
แบบแพลนห้องเนื่องจากมหาวิยาลัยได้อนุมัติแบบแล้ว
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 18.00 น.
.....................................บุคลากร
(นายชัยวัฒน์ ชูเชิด)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
เลขานุการ

...................................รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(อ.อรญา อนุกูล)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
กรรมการ
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