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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 29 (6/2561) 

วันพุธ ท่ี 22 สงิหาคม พ.ศ. 2561   

เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์(รศ.พรรณยพุา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อ.อรญา อนุกลู)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย (ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

4. หัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร ์(ดร.รัชตะ พันธุ์แสง)   กรรมการ  

5. ดร.รัติยา  ฟชิเชอร์      กรรมการ 

6. ดร.ณฐัฑร ี  สินธุนาวา     กรรมการ 

7. นายชัยวัฒน์  ชูเชิด       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการทั่วไป (อ.ถิรายุส ์ บ าบัด)  เขา้ร่วมช้ีแจง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษาฯ (อ.ดารารัตน์  ค าเป็ง) เขา้ร่วมช้ีแจง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ (อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ)  เขา้ร่วมช้ีแจง 

ผู้ไมม่าประชุม 

หัวหน้าสาขาวชิาพัฒนาสังคม (ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ)   ติดภารกจิ 
 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 29 (6/2561) และขอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องการตรวจรับห้องส านักงานและห้องพักอาจารย ์

(B202-B203) ว่าได้ด าเนินการตรวจรับแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่องเรื่องพื้นห้องที่ยัง ไม่เป็นไปตามแบบ 

โดยได้มอบผู้เกี่ยวขอ้งประสานมหาวทิยาลัยแล้ว พร้อมกันนี้ขอมอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและ

กิจการทั่วไป ด าเนินการจัดงานท าบุญหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ  

 1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องการเช่ารถตู้ของคณะ วา่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะ

เป็นผู้ดูแล ควบคุมเอง ทั้งนีเ้ริ่มตั้งแต่ปงีบประมาณ 2563 จึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องเตรียมการต่อไป 
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 1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องความคืบหน้า การสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก 

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวในต าแหน่งนักวชิาการเงินและบัญชี วา่ได้ประสานกองการเจ้าหน้าที่โดยตรง

แล้ว ปรากฏวา่ประมาณกลางเดือนกันยายน 2561 จะมีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกต่อไป  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.3 
 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงาน 

การอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงาน

รายละเอียดการโอนเงินประจ าปี งบประมาณ  2561 ให้ที่ ประชุมทราบ เพื่ อ เป็นแนวทาง 

ในการบริหารจัดการ/ตัดสินใจต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

  1.2.3 อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งก าหนดการ

โครงการไหวค้รูคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าป ี2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 วา่จัดในช่วงบ่ายเวลา 14.10 

น. ณ ห้องภูกามยาว 3 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งประกาศ 

กองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษาจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

(ทุน 5%) ประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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 1.2.5 อ.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งประกาศ 

กองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับนิสิต 

ช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

   

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 28 (5/2561) เม่ือวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม

ช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 28 (5/2561) เม่ือวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

  - ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 การเปลี่ยนแปลงช่ือในบัญชีของคณะฯ จ านวน 4 บัญชี 

 อ.อรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงช่ือตนเองที่มีอยู่ในบัญชีของคณะฯ / สาขา จ านวน 4 บัญชี ทั้งนี้

บุคคลดังกล่าวฯ หมดวาระจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 และเพื่อเตรียม

ตัวลาศึกษาต่อ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พจิารณาให้ความเห็น 

มติ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหมใ่นช่วงเดือนกันยายน 2561 
 

 วาระท่ี 4.2 สถานการณ์หลักสูตร ศศ.ม. (การบรหิารการพัฒนาสังคม) 

   ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดเกี่ยวกับ สถานการณ์หลักสูตร ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) ในปัจจุบัน  

เพื่อวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรข้างต้น ว่าควรเป็นไปในทิศทางใดในอนาคต หลังจากมี

จ านวนนิสิตที่ลดลง  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

พจิารณาให้ข้อเสนอแนะ 



-4- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 29 (6/2561) 

 

มติ 1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการปิดหลักสูตร ศศ.ม.  

(การบริหารการพัฒนาสังคม) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทยผู้์เรียนในอนาคต 

 2. มอบ ดร.รัชตะ พันธุ์แสง พจิารณาการพัฒนาหลักสูตร ร.ม. 
   

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  5.1 อ.ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ

วิชาการ ขอแจ้งก าหนดการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ CUPT ประจ าปี

การศึกษา 2560 ว่าจะด าเนินโครงการในวันที่  28 -29 สิงหาคม 2561 ณ  ห้องศาลจ าลอง 

คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ขอความร่วมมือคณะกรรมการประจ าคณะเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 28 สิงหาคม 

2561 เวลา 09.30 น.  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  5.2 อ.ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ

วิชาการ ขอรายงานข้อมูลเบื้องต้นจากนิสิตช้ันปีที่ 1 อาทิ ภูมิล าเนา อาชีพที่อยากท าหลังส าเร็จ

การศึกษา ความประทับใจในคณะ มหาวิทยาลัย ฯลฯ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  5.3 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งรายละเอียดการ

จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้หากรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

และหัวหน้าสาขาวชิาท่านใด ประสงคป์รับเปลี่ยนในสว่นที่ไดร้ับจดัสรร (ปรับได้แต่ยอดรวมต้องเท่าเดิม) 

ขอความอนุเคราะห์แจ้งงานนโยบายและแผนภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 (ในส่วนของสาขาวิชานั้น  

ได้จัดสรรงบประมาณให้ตามรายนิสิต คนละ 350 บาท)   

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  5.4 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพจิารณา

ในร่าง ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ฯ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา   

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ

และภาษาให้ถูกต้องเพื่อเสนอลงนามต่อไป 
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  5.5 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอให้ที่ประชุมพจิารณา

ในร่าง ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา   

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัยตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ

และภาษาให้ถูกต้องเพื่อเสนอลงนามต่อไป 
 

    

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

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

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                   (อ.อรญา อนกุูล) 

ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        เลขานกุาร                    กรรมการ         

            


