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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 51 (6/2564) วันพธุที่ 14 กรกฏาคม 2564 

เวลา 13.30 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams) 

………………...............………… 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์         ประธานกรรมการ 

   (รศ.พรรณยุพา  นพรัก)   

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการ 

    (ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์) 

3. รองคณบดีฝา่ยแผนและนวัตกรรม          กรรมการ 

    (ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์) 

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                     กรรมการ 

    (ดร.ปิยะวดี  โรหติารชุน) 

5. ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม       กรรมการ 

    (ดร.ณวิญ  เสริฐผล)  

6. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต          กรรมการ 

    (อ.กัลยาพร  กันอิน) 

7.  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ กรรมการ 

    (ดร.สุธินี  ชุติมากุลทวี) 

8. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ     กรรมการ 

    (ผศ.ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร)  

9. ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา          กรรมการ 

10. นางจุฑาทิพ  พงษ์ประภาส          เลขานุการ 

11. นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ              ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม   

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและศิลปวัฒนธรรม  

   (อ.ถิรายุส์  บ าบัด)   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  

   (ดร.ผณติา  ไชยศร) 
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รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม 

1.รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  ติดภารกิจ 

2.อ.ทวีป มหาสิงห์  ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 51 (6/2564) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบดังน้ี 

1.1.1 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะฯ ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน               

เพื่อป้องกันการตดิเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบวาระที ่1.1.1 
 

 วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

   1.2.1 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 นางสาวกัญ จน์ชญ า  กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญ ชี ขอรายงาน                   

การอนุมั ติ จ่ าย เงินรายได้ คณ ะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ประจ าเดือน มิถุ นายน  2564                              

โดยมีการด าเนินการเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นจ านวนเงิน  319,045.40.- บาท                             

และมียอดคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 4,937,529.02.- บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ                    

การประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 รายงานการอนุมัติจ่ายเงนิกันเงนิเหลื่อมปี ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

 นางสาวกัญ จน์ชญ า กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญ ชี  ขอรายงาน                   

การอนุมัติจ่ายเงิน เหลื่ อมปีคณะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ประจ าเดือนมิถุนายน 2564                              

โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  และมียอดคงเหลือเป็นจ านวนเงิน                            

35,650.- บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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 1.2.3 แจ้งการด าเนินการตรวจทาน/ยืนยันข้อมูลภาระงานในระบบ

สารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ERP) 

 ด ร .รั ติ ย า   ฟิ ช เชอ ร์  รอ งคณ บ ดี ฝ่ าย บ ริ ห าร  ข อค วาม อ นุ เค ราะห ์                         

ประธานหลักสูตรและหัวหน้าส านักงานคณะ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ด าเนินการตรวจทาน/ยืนยันข้อมูลการกรอกภาระงานในระบบสารสนเทศ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ERP) เพื่อยืนยันความถูกต้องข้อมูลภาระงาน ภายในวันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564                 

เพื่อคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จักด าเนินการประมวลผข้อมูลและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.4 รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอแจ้งก าหนดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส ประจ าปี

งบประมาณ 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-2                  

และเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.6 ประมาณการรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2565  

 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอรายงาน

ประมาณการรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการจัดสรร

งบประมาณเป็นจ านวนเงิน 7,791,287.-บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.7 รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอรายงานสรุป โครงการตามแผนปฏิบั ติ ก าร  ประจ าปี งบประมาณ  2564  ระหว่างเดือน                      

ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564 จ านวน 9 โครงการ โดยมีการด าเนินการเบิกจ่ายรวมเป็น                    

จ านวนเงิน 117,500.- บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.8 แจ้งการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ส าหรับแนวทางการด าเนินการ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569    

 ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอแจ้งการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์  ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่  2 กรกฏาคม 2564                          

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

 1.2.9 รายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา (โครงการพัฒนานวัตกรรมกับ

การแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงนิ) ระยะที่ 2                        

 ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการยุวชนอาสา (โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหา

สวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน) ระยะที่ 2 โดยมีการด าเนินการจัดนิทรรศการน าเสนอการ

ด าเนินโครงการต่อคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การด าเนินการจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.10 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ U2T  (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564  

 ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ “การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูล

องค์รวมระดับต าบล” ภายใต้โครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ                                      

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)” ได้แก่ ต าบลสบบง, ต าบลคือเวียง, ต าบลงิม และต าบลเวียงเชียงค า                      

จังหวัดพะเยา ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564   
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 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.11 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอรายงานความก้าวหน้า                 

การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                

โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระพิเศษ) ในวันอังคารที่ 27 

กรกฏาคม 2564 เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 7/2564 

 ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2564 ในวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 

2564 ดังตอ่ไปนี ้

 1.มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ด าเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคตามตารางการสอบในรูปแบบออนไลน์ หากมีความประสงค์

จัดสอบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ด าเนินการขออนุมัติจากมหาวทิยาลัยเป็นกรณี 

 2.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                     

พัฒนาสังคม และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ                   

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                      

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 3.มหาวิทยาลัยพะเยา มีการยกเว้นค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมในการขอผ่อนผัน                  

การลงทะเบียนเรียนของนิสติ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมการวิจัยและการ

บริการวิชาการ คร้ังท่ี 34 (4/2564)  

 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอรายงาน              

การประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ ครั้งที่  34 (4/2564)                               

ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยรายละเอียดปรากฏ                   

ตามเอกสารประกอบการประชุม                       

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมการวิจัยและการ

บริการวิชาการ คร้ังท่ี 35 (5/2564)  

 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอรายงาน              

การประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ ครั้ งที่  35 (5/2564)                               

ในวันจันทร์ที่  14 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยรายละเอียดปรากฏ                   

ตามเอกสารประกอบการประชุม                       

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.15 แจ้งรายชื่อ โครงการที่ จะด าเนินร่วมกับมูล นิธิฮันส์ ไซเดล                  

ประจ าปี 2564  

 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อ

โครงการที่จะด าเนนิการร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจ าปี 2564 จ านวน 5 โครงการ ดังตอ่ไปนี้  

ที่ ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม 

1 Seminar on Local Innovation for Versatile Entrepreneurship (LIVE) งานเสวนา 

2 Spring Camp: Growing Democracy งานฝกึอบรม 

3 Summer Camp: Developing Democracy งานฝกึอบรม 

4 Winter Camp: Harvesting Democracy งานฝกึอบรม 

5 Hackathon: Creating better Society by Problem-solving through 

Public Innovation 

งานฝกึอบรม 

 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.16 รายงานผลการด าเนินโครงการแรกพบ SPSS (เตรียมความพร้อม                       

ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชวีิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564)  

 ด ร .ผณิ ต า  ไช ย ศ ร  ผู้ ช่ ว ย คณ บ ดี ฝ่ า ย วิ ช าก า ร แล ะวิ เท ศ สั ม พั น ธ์                        

ขอรายงานผลการด าเนินโครงการแรกพบ SPSS (เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต       

ในมหาวิทยาลัยของนิสติช้ันปีที่ 1 ปีการศกึษา 2564) ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ผา่นระบบ Zoom  

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.17 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

 ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2563 โดยผลคะแนนเฉลี่ยในระดับ 3 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม                                              

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

              วาระที่ 2.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 50 (5/2564) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 

  ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณ ะรั ฐศ าสตร์ แล ะสั งคมศาสตร์  ค รั้ งที่  50  (5 /2 56 4 ) ในวั นพุ ธที่  16  มิ ถุ น ายน  256 4                             

ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ      1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 50 (5/2564) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564       

   2.แก้ไขมติวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ 4.1 เรื่อง การปรับเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมที่ประชุมมีมติเห็นชอบ                     

เป็นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นร้อยละ 65 

ของงบประมาณทั้งหมด      
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

 วาระที่ 3.1  การติดตามผลการด าเนินและความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ในแต่ละหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   ประธานฯ ขอให้แต่ละหลักสูตรรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและรายงานความก้าวหน้า 

ดังตอ่ไปนี ้

สรุปเรื่อง  1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

  หลักสูตรได้มกีารปรับแก้ไข (ร่าง) มคอ.2 เป็นที่เรียบร้อยแลว้   

  2.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

   หลักสูตรได้มกีารปรับแก้ไข (ร่าง) มคอ.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 

   หลักสูตรได้มกีารปรับแก้ไข (ร่าง) มคอ.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  4.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

   หลักสูตรได้มกีารปรับแก้ไข (ร่าง) มคอ.2 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
 

 วาระที่ 3.2 รายงานแผนการด าเนินงาน EdPEx คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

  ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานแผนการด าเนินงาน 

EdPEx คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยน าข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ในแต่ละหลักสูตรเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินงาน                 

และจะรับการประเมินจากคณะกรรมการ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้อยู่                   

ในระหวา่งการทาบทามคณะกรรมการ   

  จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

 วาระที่  3.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ Green SPSS คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

 ตามที่  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green SPSS) โดยพื้นที่ด าเนินโครงการ คือ ห้องส านักงาน

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ B 201-202 และได้รับการอนุมัติและผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วนัน้   
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 ดร.รัติยา  ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอรายงานการด าเนินงานของ

คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการ

พัฒนาระบบส านักงานสีเขียว คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังตอ่ไปนี้ 

 1.การตดิตามผลการประชุมที่ผ่านมา 

 2.นโยบายสิ่งแวดล้อม 

 3.ความมีประสทิธิภาพของคณะกรรมการหรอืทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 4.ก ารติ ดตามผลการด า เนิ น โครงการด้ านสิ่ งแวดล้ อม  ก ารสื่ อ สาร                            

และข้อคิดเห็นดา้นสิง่แวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 5.การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 6.ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการ

ด าเนนิงานส านักงานสเีขียวอย่างตอ่เนื่อง 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในด าเนินงานการจัดท าประมาณการรายจ่ายของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ ยนแปลง

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 52 (7/2564) ในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณา

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อน าส่งมหาวิทยาลัยพะเยาภายใน                          

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ 1.เห็นชอบปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                      

พ.ศ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 2.เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                  

ครั้งที่ 52 (7/2564) ในเดือนสิงหาคม 2564 จากเดิมวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.                     

เป็นวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  
 



-10- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ท่ี 51 (6/2564) 

 

 วาระที่ 4.2 แนวทางการจัดท า Google Scholar Account คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดท า Google Scholar Account                      

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ของบุคลากรสายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ เห็ น ชอ บ ต่ อ ก ารจั ด ท า  Google Scholar Account คณ ะรั ฐ ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ และให้ประธานหลักสูตรเรียนรู้และทดลองเข้าใช้งานในระบบ Google Scholar Account                        

ในเบือ้งตน้ และน าผลที่ได้รับน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในครั้งถัดไป 
 

 วาระที่ 4.3 SPIN-UP Platform ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ

ด้วยข้อมูลองค์รวมระดับต าบล” (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมที่ 8 การถ่ายทอดบทเรียน

และความรู้จากการด าเนินโครงการ   

  ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา SPIN-UP Platform ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ

ด้วยข้อมูลองค์รวมระดับต าบล” (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมที่ 8 การถ่ายทอดบทเรียนและ

ความรู้จากการด าเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ เห็นชอบต่อการจัดท า SPIN-UP Platform ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้

และช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 วาระที่ 4.4 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับต าบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 

  ผศ .ด ร .ฉั ต รทิ พ ย์   ชั ย ฉก รรจ์  รอ งคณ บดี ฝ่ าย แผนแล ะน วั ต ก รรม                    

ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับต าบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล

แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติม

คณะกรรมการในการด าเนินโครงการ และขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรเสนอตัวแทนอาจารย์               

ในหลักสูตร เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ โดยรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 
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 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ 1.เห็นชอบต่อ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริม

สวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับต าบล ภายใต้โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 

 2.ที่ ประชุมเสนอรายชื่อตั วแทนอาจารย์ ในหลักสูตร เพื่ อ เข้าร่วม เป็ น

คณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ดังตอ่ไปนี้ 

 - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

  อาจารย์ทวีป  มหาสิงห์ 

 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

  ผศ.วรรณภา  ทองแดง 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 

  ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา 

 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

  ผศ.ดร.รักษ์ศรี  เกียรตบิุตร 

 วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก หลักสูตร               

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(แผน ข)   

  ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชา

เอกเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง                  

พ.ศ. 2560 (แผน ข) จาก  “ให้ นิสิต เลือกเรียนรายวิชาด้านใดด้านหน่ึง ดั งต่อไป น้ี ” เป็น                          

“ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปน้ี” เนื่องจากเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้                    

และประสบการณ์ ของผู้ เรียน และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ                       

โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ เห็นชอบและมอบประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ ด าเนนิการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 วาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (กิจกรรมที่ 1-2) 

สรุปเรื่อง   ดร.ปิยะวดี   โรหิ ตารชุน  รองคณบดีฝ่ าย วิชาการ ขอรายงานผลการ                     

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกิจกรรมที่  1-2                        

ในวันพฤหัสบดีที่  17 มิถุนายน 2564 และวันพุธที่  7 กรกฏาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                     

Microsoft Teams โดยคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า                

ในอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญ

ของการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ประกอบการขอเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

    จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 วาระที่ 5.2 ก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(กิจกรรมที่ 3-4) 

สรุปเรื่อง   นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน ขอแจ้งก าหนด               

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกิจกรรมที่  3-4                          

ในวันอั งคารที่  24 สิงหาคม 2564 และวันศุกร์ที่  3  กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์                       

Microsoft Teams โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เส ริม แล ะสนั บ สนุ น ให้ บุ คล ากรสายสนั บ สนุ น                               

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือ                   

การปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ประกอบการขอเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน    

    จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

                                                     
          ...........................................                    ...................................รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  (นางจุฑาทิพ  พงษ์ประภาส)      (ดร.รัตยิา ฟิชเชอร์) 

  ผู้จดรายงานการประชุม                   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                        กรรมการ     


