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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 37 (5/2562) 

วันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562   

เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก)  ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร.รัตยิา ฟิชเชอร์)     กรรมการ 

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ (ดร.ปิยะวดี โรหติารชุน)    กรรมการ 

4. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ)   กรรมการ  

5. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร ์(ดร.รัชตะ พันธุ์แสง)    กรรมการ 

6. นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ        เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ (ผศ.ดารารัตน์  ค าเป็ง) เข้าร่วมชีแ้จง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสติและศิลปวัฒนธรรม (อ.ถิรายุส์ บ าบัด)  เข้าร่วมชีแ้จง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (อ.ทวีป มหาสิงห์)    เข้าร่วมชีแ้จง 

4. ดร.ณวิญ  เสริฐผล (แทน ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง)  เข้าร่วมชีแ้จง 

5. อ.กัลยาพร  กันอิน (แทน ผศ.อักษราภัค ชัยปะละ)   เข้าร่วมชีแ้จง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองคณบดีฝา่ยแผนและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  ติดภารกิจ 

2. ผศ.ดร.ประยงค์  จันทร์แดง      ติดภารกิจ 

3. ผศ.อักษราภัค  ชัยปะละ      ติดภารกิจ 

  
 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 37 (5/2562) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1.1 ประธานแจง้เรื่องการปรับโครงสร้างส านักงาน ในส่วนของหน่วยงานย่อย 

ระดับงานภายในคณะฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้  
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1)  งานบริหารทั่วไป 

2) งานวิชาการ 

3) งานแผน 

4) อื่น ๆ (ตามที่ส่วนงาน/คณะเห็นสมควร)  

  จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งเช่ียวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน

ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไว้เป็นแนวทางแล้ว พร้อมกันนี้การแต่ง ตั้งหัวหน้างาน 

ตามโครงสร้างในข้อ 1.1.1 จะด าเนนิการแตง่ตัง้ผู้รักษาการตอ่ไป หากมีประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

  จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.1.3 ประธานแจ้งเรื่องการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณส่วนนี้ลง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจ้างบุคลากรกลุ่ม

ดังกล่าวฯ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจ้างที่ชัดเจน ว่าต้องเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่

ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ คณะฯ จึงต้องมีการปรับลดจาก 4 อัตรา เหลือ 2 อัตรา  

ซึ่งคณะฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยใหแ้นวทางไว้    

  จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.1.4 ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังหรือ

อยากให้สภามหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอะไร ในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้สามารถแจ้งความคิดเห็นได้ 

ที่ฝ่ายเลขาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่งกลับต่อไป  

  จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมมคีวามคิดเห็นร่วมกันว่าก่อนการตัดสินใจ 

  ขับเคลื่อนนโยบายใด อยากให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยส ารวจ 

  ความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อน  

 1.1.5 ประธานกล่าวชื่นชมทีม E-Learning ของคณะฯ โดย ดร.รัชตะ พันธุ์แสง 

  จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

  

  

  

 



-3- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ท่ี 37 (5/2562) 

 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  ขอรายงาน 

การอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 1.2.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานข้อมูลอัตราก าลัง ประจ าเดือนกันยายน 

2562 ว่าปัจจุบันคณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 48 คน ปฏิบัติงานจ านวน 42 คน, ลาศึกษาต่อ 6 คน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.3 หน่วยการเจ้าหน้าที่  ขอรายงานการลาประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.4 ฝ่ายบริหาร ขอรายงานข้อมูลการกรอกภาระงานในระบบ ERP 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาแจง้ผูท้ี่ยังไม่ได้ 

 ด าเนนิการ ให้เร่งด าเนนิการทั้งในส่วนของภาระงาน/ม.ค.อ.  

 เพราะมีความส าคัญกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

 1.2.5 ฝา่ยบริหาร ขอแจ้งความคบืหนา้การปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  - คณะวทิยาการจัดการฯ ขออภัยในความผดิพลาดในการจัดท าหนังสอื 

   แจ้งการใชพ้ืน้ที่ในครั้งแรก  

  - คณะฯ จะปรับปรุงห้อง B 305 เป็นหอ้งให้ค าปรึกษาทางจิตวทิยาแก ่

   นิสติและบุคลากรโดยมีคณบดี, รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, ผศ.ดร.รักษ์ศรี  

   เกียรติบุตร เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

  - จะปรับปรุงห้อง B 306 เป็นหอ้งออกก าลังกาย/พัฒนาจติใจให้ 

   บุคลากร อาทิ การจัดกิจกรรมโยคะ ฟิตเนส เป็นต้น 

  - คณะได้รับจัดสรรหอ้งเพิ่มจ านวน 1 ใน 3 ของพื้นที่หอ้งปฏิบัติการ 

   คอมพิวเตอร์ ช้ัน 1 เดิม จากวิทยาลัยการศกึษา  
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 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายรองคณบดีฝา่ยบริหารวางแผนการใช้ 

 พืน้ที่ต่อไป 

 1.2.6 หน่วยงบประมาณ ขอรายงานค่าใช้จ่ายที่มีการผูกพันของหมวด

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.7 หน่วยงบประมาณ ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.8 หน่วยนโยบายและแผน ขอรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.9 หน่วยนโยบายและแผน ขอรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เดือนสิงหาคม 2562 และดร.รัติยา ฟิชเชอร์ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินหาก

ด าเนินการขออนุมัติบรรจุลงในแผนแล้วหากไม่ได้ด าเนินการ จะส่งผลต่อการขอด าเนินโครงการ  

ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.10 หน่วยนโยบายและแผน ขอรายงานสรุปข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีที่ส่งสรุปโครงการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม โดยมีผู้เกี่ยวข้อง

ขอแจ้งเพิ่มเติม ดังนี้  

  - ปีงบประมาณ 2563 การรายงานค่าใช้จ่าย (เคลียร์เงิน)  ต้องแนบ

สรุปผลการด าเนนิโครงการ และรายงานการฝึกอบรม/กจ 008 (ถ้ามี) ประกอบด้วย 

  - ฝากสาขาวิชาจัดท ารายละเอียดข้อมูลอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน อาทิ 

สถานที่ไปนิเทศ ชื่อผู้นิเทศ แผนการนิเทศ ฯลฯ เป็นรูปแบบค าสั่งคณะฯ และก่อนการนิเทศต้องจัดท า

หนังสือขอเข้านิเทศเพื่อแนบกับการขอรายงานค่าใช้จ่าย (เคลียร์เงนิ)  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชาแจ้งอาจารย์ในสังกัดต่อไป 
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 1.2.11 หน่ วยนโยบายและแผน  ขอรายงานความก้ าวหน้ า SUPER KPI 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพือ่ทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.12 หน่วยนโยบายและแผน ขอรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนิน

โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าหากโครงการใดไม่

สามารถด าเนินการได้ตามแผน ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลง

เพื่อความสะดวกในการขอเบิกเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.13 หน่วยวิจัย ขอแจ้งการด าเนินงานโครงการวิจัย : โครงการพัฒนา

ผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับชาติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.14 หน่วยบริการวิชาการ ขอรายงานผลการตรวจสอบหน่วยศึกษาและ

พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.15 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าได้ด าเนินการจัดโครงการประเมิน

ระดับหลักสูตรแลว้ ส่วนงบประมาณที่ได้ตัง้ไว้ด าเนินการประเมินในระดับคณะ CUPT ได้น าไปผนวกรวม

กับโครงการประเมินระดับหลักสูตร พร้อมกันนี้ขอน าส่งผล Car ให้กับหัวหน้าสาขาวิชาต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่  36 (4/2562) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  11 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  จงึเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 36 (4/2562) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 

2562 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

  - ไม่มี –  

  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 ปฏิทินงานบริการการศึกษา 1/2562 และปฏิทินโครงการของงานบริการ

การศึกษา 

 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้

ความเห็น/เห็นชอบต่อปฏิทินงานบริการการศึกษา 1/2562 และปฏิทินโครงการของงานบริการการศกึษา 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 พิจารณาใหค้วามเห็น/เห็นชอบ 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีมติเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

 1. ให้เพิ่มเติม/แก้ไขวันเปิดภาคเรียนใหม่ 

 2. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประชุมวิพากษ์เกรดร่วมกันของ

คณาจารย์ ในวันที่ 24 พฤศจกิายน 2562 

 3. หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข หากมีผูส้มัครไม่เกิน 10 คน  

 จะไม่จัดการเรยีนการสอน 
 

 วาระที่ 4.2 แบบฟอร์มขอหนังสือราชการหน่วยกิจการนิสิต 

   อ.ถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ขอเสนอให้

ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบต่อแบบฟอร์มการขอหนังสือราชการหน่วยกิจการนิสิต เพื่อเป็น

สื่อกลางให้นสิิตขอรับบริการอย่างเป็นระบบต่อไป จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

พิจารณาใหค้วามเห็น/เห็นชอบ 
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มติ  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ และมอบหมายหัวหนา้สาขาวิชาแจ้งคณาจารย์และนิสิตต่อไป 

 วาระที่ 4.3 ข้อมูลภาระงานด้านวิจัย-วิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ 

   อ.ทวีป มหาสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็น/หารือ แนวทางการกรอกภาระงานด้านวิจัย-วิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ  

ในครั้งต่อไป จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

พิจารณาใหค้วามเห็น 

มติ  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ใชร้ะบบสารสนเทศของคณะฯ ENP เป็นหลัก และมอบหมาย 

  รองคณบดีฝา่ยบริหาร ประสานหน่วยคอมพิวเตอร์คณะฯ หาแนวทางในการจัดท า 

  เอกสารออนไลน์ต่อไป 

 วาระที่ 4.4 ร่าง ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2563 

   อ.ทวีป มหาสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาหาร ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัย งบประมาณรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2563 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

พิจารณาใหค้วามเห็น/เห็นชอบ 

มติ  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

  5.1 ดร.รัชตะ พันธุ์แสง หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า

สาขาวิชาฯ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ทั้งนีใ้ห้มผีลตัง้แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายหนว่ยการเจ้าหนา้ที่ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

  5.2 ผศ.ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ  

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Show & Shared ในวันที่ 13 กันยายน 2562 บริเวณหน้า

หอ้งส านักงานคณะฯ B 201   

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  5.3 นายทวีป มหาสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาศึกษา ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 20 

กันยายน 2562  
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 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 5.4 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ให้ความเห็น/เห็นชอบในเรื่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร  

ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้

  5.4.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

   - อ.วิลาสิน ีวดีศริิศักดิ์  ประธานหลักสูตร 

   - ดร.รัชตะ พันธุ์แสง  กรรมการหลักสูตร 

   - ผศ.ดารารัตน ์ค าเป็ง  กรรมการหลักสูตร 

   - อ.ทวีป มหาสิงห ์  กรรมการหลักสูตร 

   - นายมณมรกต บังแดง  เจ้าหนา้ที่ประสานงานหลักสูตร 

  5.4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

   - อ.สุธิน ีชุติมากุลทวี  ประธานหลักสูตร 

   - ผศ.น้ าทิพย์ เสมอเชื้อ  กรรมการหลักสูตร 

   - ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน กรรมการหลักสูตร 

   - ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา  กรรมการหลักสูตร 

   - นางสาวรัตติกาล ค้าสม เจ้าหนา้ที่ประสานงานหลักสูตร 

  5.4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

   - ดร.รัตยิา ฟิชเชอร์  ประธานหลักสูตร 

   - อ.สาริณยี์ ภาสยะวรรณ กรรมการหลักสูตร 

   - อ.สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร กรรมการหลักสูตร 

   - ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ กรรมการหลักสูตร 

   - นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ เจ้าหนา้ที่ประสานงานหลักสูตร 

   ** รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล (ส ารอง) 

  5.4.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

   - ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ประธานหลักสูตร 

   - ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร  กรรมการหลักสูตร 

   - ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง กรรมการหลักสูตร 

   - นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส เจ้าหนา้ที่ประสานงานหลักสูตร 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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  5.5 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณี นางสาวณัฏฐิมา มากชู อาจารย์

ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ขอแก้ไขรายงานผลการศึกษา รายวิชา 141302 การวางแผน การจัดท า

และการประเมินโครงการ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (AEC) จ านวน  

1 ราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

ตามที่ นางสาวณัฏฐิมา มากชู อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้แจ้ง

ความประสงค์ผ่านคณะฯ เพื่อขอแก้ไขรายงานผลการศึกษา รายวิชา 141302 การวางแผน การจัดท า

และการประเมนิโครงการ ของนสิิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศกึษาที่ 1/2561 (AEC) 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง และได้ด าเนินการสอบสวนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจากค าให้การและเอกสารประกอบ

ค าให้การของ นางสาวณัฏฐิมา มากชู พบว่า ในรายวิชาดังกล่าวนั้น มีนิสิตที่ได้รับผลการเรียน F 

จ านวน 1 คน คือ นายรัฐพงษ์ ศรีเมือง 59210434 อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดของผู้สอนเองที่มิได้

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งรายงานผลการศกึษา  

   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีข้างต้น เกิดจากความผิดพลาด

ของผู้สอน ที่มิได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งรายงานผลการศึกษา จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไข 

ผลการศึกษาของนายรัฐพงษ์ ศรีเมือง 59210434 ในรายวิชา 141302 การวางแผน การจัดท าและการ

ประเมินโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (AEC) จากเดิม F (45 คะแนน) ขอแก้ไขเป็น D+ (55 คะแนน) 

พร้อมกันนี้มีมติให้ด าเนินการตักเตือนนางสาวณัฏฐิมา มากชู เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นการ

กระท าผิดครั้งแรก 

 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  1. เห็นชอบอนุมัตกิารขอแก้ไขผลการศึกษาของนายรัฐพงษ์ ศรเีมือง 59210434  

  ในรายวิชา 141302 การวางแผน การจัดท าและการประเมินโครงการ ภาคการศกึษา 

  ที่ 1/2561 (AEC) จากเดิม F (45 คะแนน) ขอแก้ไขเป็น D+ (55 คะแนน)  

  2. มีมติให้ด าเนินการตักเตือนนางสาวณัฏฐิมา มากชู เป็นลายลักษณ์อักษร  

  เนื่องจากเป็นการกระท าผิดครั้งแรก 

  3. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
 

 .....................................บคุลากร          ...................................รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)             (ดร.ปิยะวดี โรหติารชุน) 

ผูจ้ดรายงานการประชุม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

        เลขานุการ                    กรรมการ     


