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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 28 (5/2561) 

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อรญา อนุกูล)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย (ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

4. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม  (อ.ไพรินทร์  ขัดธิพงษ์)   กรรมการ 

5. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ดร.รัชตะ พันธุ์แสง)   กรรมการ  

6. อ.รัตยิา  ฟิชเชอร์      กรรมการ 

7. นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป (อ.ถิรายุส์  บ าบัด)  เข้าร่วมชีแ้จง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษาฯ (อ.ดารารัตน ์ ค าเป็ง) เข้าร่วมชีแ้จง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ (ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน)   ลาพักผอ่น 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติ (อ.สาริณยี์ ภาสยะวรรณ)  ติดภารกิจ (ลาปฏิบัติงาน) 

3. ดร.ณัฐฑรี   สินธุนาวา     ลาพักผอ่น 
 

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 28 (5/2561) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และขอ

ความรว่มมอืบุคลากรในสังกัดทุกคน เข้าร่วมเสนอช่ือตามวันและเวลาที่คณะฯ ก าหนด   

 1.1.2 ประธานขอขอบคุณบุคลากรในสังกัดที่ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจ 

ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งคณบดีวาระที่ 2 (2562-2565) 
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 1.1.3 ประธานมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาจัดระบบการลาศึกษาต่อของ

บุคลากรในสังกัด พร้อมทั้ งรายงานให้คณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวางแผนการจัด 

การเรียนการสอนและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรของคณะ  

 1.1.4 ประธานแจ้งเรื่องเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งความเชี่ยวชาญของบุคลากร

สายบริการ ว่าขณะนีส้ภามหาวิทยาลัยมีมตเิห็นชอบแล้ว ทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ 

 1.1.5 ประธานมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาเน้นย้ าใหค้ณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม/

ให้ความร่วมมอืในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/คณะฯ จัดขึน้ ทั้งนี้ในปีงบประมาณถัดไปจะมีมาตรการก ากับ 

เนื่องจากเป็นคณะรัฐศาสตร์ฯ จึงต้องตระหนักในเรื่องหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นิสิต

และบุคลากรคณะอื่น 

 1.1.6 ประธานมอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณะกรรมการ

คัดเลือกทุนการศึกษานิสติ เร่งจัดท าประกาศเรื่องหลักเกณฑก์ารให้ทุนการศกึษา 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.6 
 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  ขอรายงาน 

การอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งน้ี อ.อรญา อนุกูล 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง 

ห้องปฏิบัติงานใหม่ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ในปีงบประมาณ 2561 สามารถจัดซื้อได้บางส่วนที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจากได้โอนงบประมาณไปยังงานบริการการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนโครงการพิเศษ และหน่วยวิจัยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของบุคลากรในสังกัด ท าให้

งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอฯ ทั้งนี้คณะฯ จะพิจารณาการจัดซื้อข้างต้น ในปีงบประมาณถัดไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีหนังสือแจ้งให้คณะฯ ด าเนินการจัดให้มีการ

เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยส่วนงาน จ านวน 3 รายชื่อ  

โดยก าหนดให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และให้แล้วเสร็จกระบวนการตามประกาศ 

ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจึงขอแจ้งก าหนดวัน เสนอชื่อของคณะฯ คือวันที่ 1 

สิงหาคม 2561  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.2.3 งานนโยบายและแผนขอแจง้รายละเอียด เรื่อง ประเด็นการจัดซือ้จัดจ้าง

เพื่ องานงานวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ 

ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 อ.ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ

วิชาการ ขอแจง้รายละเอียดการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะฯ ใหท้ี่ประชุมทราบ ดังนี ้

 (1) AUN QA ผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3 

คะแนน หลักสูตรที่ได้คะแนนสูงสุดคือหลักสูตร ศศ.ม. โดยสรุปคือมีการปรับตัวดีขึ้นในส่วนของผล

คะแนนโดยเฉลี่ย  

 (2) CUPT QA ขอแจ้งว่าจะมีการจัดโครงการประเมินฯ ในวันที่ 27-28 

สิงหาคม 2561 โดยประธานกรรมการประเมินคือ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ทั้งนี้ขอเชิญคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมพธิีเปิดในชว่งเชา้ของวันที่ 28 สงิหาคม 2561 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.5 นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์ นักกิจการนิสิต ขอแจ้งแผนการด าเนินกิจกรรม

ต้อนรับน้องใหม่  ปีการศึกษา 2561 ทั้ งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงานดังนี ้  

1) โครงการคณะฯ พบผู้ปกครองนิสิต  ในวันที่  1 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  

2) เชิญชวนเข้าร่วมงานฮับขวัญน้องหล้า กิ๋นหอมต๋อมม่วน (ขันโตก) ในเย็นวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้

จ าหน่ายบัตรท่านละ 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมเป็น

ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 
  

   1.2.6 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้รายละเอียด

การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 2558-2561 ใหท้ี่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

   - แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561 

   - สรุปความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์คณะฯ 

 - QR CODE แบบส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานตามแผน

กลยุทธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 27 (4/2561) เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม

ช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 (4/2561) เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

  - ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 การจัดตั้งกองทุน (เงนิทุนจากแหล่งทุนภายนอก) 

 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดตัง้กองทุน (เงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก) 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 พิจารณาให้ความเห็น 

มติ มอบหน่วยวิจัยและหน่วยบริการวิชาการด าเนินการร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งถัดไป 
 

 วาระที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจ าแนกตาม Up Researcher Stair 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ ตามแนวคิด Up Researcher Stair รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ 

มติ 1. มอบรองคณบดีฝา่ยแผนและวิจัย ด าเนนิการดังนี ้

 - จัดท าข้อมูลจ าแนกตาม Up Researcher Stair ของคณะฯ เสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป 

 - จัดท าร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานวิจัยของบุคลากรสาย

วิชาการ ตามนโยบายของคณะ 1 ปี 1 เรื่อง 

          /2.มอบ.... 
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 2. มอบคณะกรรมการวิจัยคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุน

และผลกระทบเรื่องการขอทุน น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

เพื่อพิจารณา ต่อไป 
    

 วาระที่ 4.3 ร่างแนวปฏิบัติในการท าวิจัยด้วยทุนส่วนตัว 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาในร่างประกาศคณะเรื่องแนวปฏิบัติในการท าวิจัยด้วยทุนส่วนตัว จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็น 

มติ มอบหนว่ยวิจัยปรับปรุงเพิ่มเตมิรายละเอียดในประกาศ ดังนี้ 

 1. ตัด ที่อยู่ E-Mail ในข้อ 9.1 ออก 

 2. หากหลักเกณฑ์ในประกาศขัดกับระเบียบส่วนกลางให้ยึดรายละเอียดของ

ส่วนกลางเป็นหลัก 

 3. ให้เพิ่มเติมขอ้ 4.5 ในประกาศ เรื่องการด าเนินงานวิจัย (โดยละเอียด) 
 

 วาระที่ 4.4 การคนืทุนวิจัยงบรายได้คณะฯ ด้วยการหักเงินเดือน 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการคืนทุนวิจัยงบรายได้คณะฯ ด้วยการหักเงนิเดือน จึงเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็น 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ ให้ด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

 วาระที่ 4.5 ภาวะการมีงานท าของบัณฑติหรอืการใช้ประโยชน์ในการประกอวิชาชีพ 

   นางสาวดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา ขอเสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพรุน่ 2559 จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

 1. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ น าเข้าที่ประชุมทีมบริหารเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็น 

 2. มอบหัวหนา้สาขาวิชา/ประธานหลักสูตรส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ท่ี 28 (5/2561) 

 

 วาระที่ 4.6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจง้รายละเอียดการ

สรุปผลการด าเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

   1. โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 29 โครงการ 

   2. โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 12 โครงการ 

   3. กิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ จ านวน 7 กิจกรรม 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ให้ความเห็น/ออกมาตรการ 

มติ เห็นชอบ มอบรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้าสาขาวิชา เร่งรัดด าเนินการจัด

โครงการให้แลว้เสร็จภายในเดือนสงิหาคม 2561 

  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

  5.1 ประธานขอแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมในรายละเอียด ดังนี้ 

   - ฝากหัวหน้าสาขาวิชาเน้นย้ าคณาจารย์ในสังกัดเข้าตอบแบบส ารวจเรื่องการ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

   - มอบสาขาวิชาบริหารจัดการเรื่องที่นั่งในห้องปฏิบัติงานใหม่ ทั้งนี้ห้ามแก้ไข 

แบบแพลนหอ้งเนื่องจากมหาวยิาลัยได้อนุมัติแบบแล้ว   

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

    

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 
 

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

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                   (อ.อรญา อนุกูล) 

ผูจ้ดรายงานการประชุม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

        เลขานุการ                    กรรมการ 

               

            


