
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 4 (3/2558) 

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 

เวลา 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

3. รองคณบดีฝา่ยบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

4. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ) 

5. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

    (นายถิรายุส์ บ าบัด) แทน 

6. นางสาวไพรินทร์   ขัดธิพงษ์   กรรมการ 

7. นางสาวรัตติกาล    ค้าสม    เลขานุการ 

 

รายนามผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดภาระกิจ 

1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบริการวิชาการ   กรรมการ 

    (ดร.รักษ์ศรี เกียรตบิุตร)  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร   กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  เข้าร่วมชีแ้จง 

2. นางสาวดารารัตน์   ค าเป็ง   เข้าร่วมชีแ้จง 

3. นายศุภวุฒิ     อุดค าเที่ยง  เข้าร่วมชีแ้จง 

4. ดร.พงษ์สนิท     คุณนะลา  เข้าร่วมชีแ้จง 
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เริ่มประชุม เวลา 16.00 น. 

  รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                      

ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (3/2558) และ 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ที่ได้รับการ

แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

  2. เร่งรัดการขอต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์ในสังกัดคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ผลักดันให้มกีารประเมนิการสอนโดยเร็ว 

3. มหาวิทยาลัยพะยา ได้รับงบประมาณจัดสรรในการพัฒนาโครงการวิจัยกว๊านพะเยา 

จ านวนหา้ล้านบาท 

  4. การบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท ปริญญาเอก              

มหาวิทยาลัยมอบใหอ้ยู่ในการก ากับดูแลของคณบดีโดยตรง 

  5. การประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวสู ่AUA QA 

  6. การตรวจสอบหลักสูตรของคณะ นโยบายมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อยจะ

ด าเนนิการยุบหลักสูตร และให้มหีลักฐานเป็นที่ประจักษ์ 

  7. อัตราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 

  8. มหาวิทยาลัยพะเยา อยากให้คณะ ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาคเอกชน         

เพื่อหาแหลง่ทุนในการขับเคลื่อนผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยตา่ง ๆ 

  9. สถิตกิารดรอ๊ปของนสิิตเป็นจ านวนมาก ให้คณะหาวิธีแก้ไขปัญหา 

  10. ปรับวิธีการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ สื่อต่าง ๆ และเทคนิคใหม่ในการเรียน

การสอนให้นา่สนใจในปัจจุบัน 

  11. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปลูกต้นซากุระ ประมาณ 1,000 ต้น 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าเดือน มีนาคม 2558 

สรุปเรื่อง 
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  ด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้ งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงานการ

จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าเดือน มีนาคม 

2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี ้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1.2.2 เรื่อง สรุปประกาศเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ กองคลัง ได้รับมอบหมายให้สรุปประกาศเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอัตราค่าใช้จ่าย            

ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน และได้น าเข้าที่ประชุมรองคณบดี                    

ฝา่ยบริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง สรุปผลการน าเสนอผลงานดีเด่นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา              

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ หน่วยบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) ที่ผา่นมา บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าว

เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการน าเสนอผลงานดี เด่นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา                    

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง ก าหนดส่งรายชื่อนสิิตที่มีผลการเรียนดเีด่น (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ หน่วยบริการการศึกษา จะด าเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตและมอบ

รางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) และได้ขอความอนุเคราะห์มายังสาขาวิชา    

ให้ด าเนินการส ารวจรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ภายในวันศุกร์                 

ที ่1 พฤษภาคม 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย 

พ.ศ. 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

แจ้งผลการคัดเลือกและตัดสอนรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัย

พะเยา ได้รับการคัดเลือกรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย พ.ศ. 2558 ประเภทที่ 11 โครงงาน/

ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรม สหกิจศึกษา อันดับที่ 5 ผลงานเรื่อง ระบบการจัดการร้านค้าปลีก ของ

นายชญานนท์ สุปัญญารัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2558 

สรุปเรื่อง 
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  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา              

กองบริการการศกึษา จงึขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

เข้าศกึษาดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานการประชุมสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ช่วงเดือนกันยายน 

2557 ถงึเดือนมีนาคม 2558 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้จัดประชุมสาขาวิชาพัฒนาสั งคม จ านวน 5 ครั้ง              

ในช่วงเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบรอยแล้ว

จึงขอรายงานผลการประชุมสาขาวิชาพัฒนาสังคม ให้ที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง รายงานการบรกิารวชิาการ โครงการจัดกิจกรรมงาน GIS DAY 2014 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานร่วมเป็นศูนย์จัดกิจกรรมงาน GIS 

DAY 2014 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท อี เอส อาร์ ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด และได้

มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ อมรากุล เป็นผู้รับผิดชอบ บัดนี้การด าเนินกิจกรรม  GIS 

DAY 2014 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลการด าเนินงาน

ดังกล่าว  ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระยะ               

6 เดือน 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย งานนโยบายและแผน ได้ขอรายงานความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผล

แผนปฏิบัติการ ในรอบ 6 เดือน ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง รายงานการก้าวหน้าในการจัดท าแผนพัฒนาคณะด้านต่าง ๆ และ

ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3 

(2//2558) เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ผู้ เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ดา้นต่าง ๆ โดยใหส้อดคล้องแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น 

                  งานนโยบายและแผน จงึขอรายงานการก้าวหน้าในการจัดท าแผนพัฒนาคณะด้าน 

ต่าง ๆ และติดตามการจัดท าแผนพัฒนาที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  1 .2 .11 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา                      

ฉบับปีการศึกษา 2557 

สรุปเรื่อง 
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  ด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา ได้ขอรายงานการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมา

พร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.12 เรื่อง การด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขอรายงานผลการด าเนินงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครอืข่ายการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปี 2557 ณ ห้องประชุมคณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.30 น. รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 3 (2/2558) เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ค รั้ งที่  3 (2/2558) เมื่ อ วั นอั งค ารที่  17 กุ ม ภ าพั น ธ์  2558 เวล า  13.30  น . ณ  ห้ อ งป ระ ชุม                           

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

จงึเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่  3 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

จงึเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 6 เดือน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ งานนโยบายและแผน 

ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 และที่ประชุม PQA Forum ครั้งที่ 4/2558 ได้แจ้ง

ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการ 

งานนโยบายและแผน จึงเสนอให้มีการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2558 เป็นรายโครงการ และมอบงานนโยบายและแผน ด าเนินการตามขั้นตอนที่

มหาวิทยาลัยก าหนดตอ่ไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558  เป็นรายโครงการ            

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



-9- 

2. มอบงานนโยบายและแผน ด าเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป และ

แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมต ิ

1. ให้ด าเนินการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นรายโครงการ            

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ใหด้ าเนนิโครงการที่มลีักษณะคล้ายกัน และด าเนนิการรว่มกันในครั้งเดียวกัน 

3. ให้รองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ได้

ด าเนนิการ และให้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

4. มอบงานนโยบายและแผน ด าเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป และ

แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ ที่ประชุม PQA Forum ครั้งที่ 4/2558 ได้ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร (Performance Agreement, PA) โดยให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการเลือกตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้

จากกรอบการประเมินทั้ง 10 ตัวบ่งชีข้องอธิการบดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาเลือกตัวบ่งชี ้3 ตัวบ่งชี ้

2. มอบงานนโยบายและแผน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบตัวบ่งชี ้3 ตัวบ่งชี ้ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 1.1 จ านวนอาจารย์/นิสิต ที่ได้รับการพัฒนาสู่ AEC เพิ่มขึ้น ให้รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผดิชอบ 

 1.2 ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา               

ให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผดิชอบ 

 1.3 ร้อยละของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ของมหาวิทยาลัย

พะเยา ให้รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผดิชอบ 
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2. มอบงานนโยบายและแผน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณ

รายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย หน่วยวิจัย ขอส่งสรุปผลการด าเนินงานการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและ

งบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

  1. เห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณรายได้คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 พร้อมดว้ยข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

  2. มอบหน่วยวิจัย ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการจิัยที่ได้รับการสนับสนุนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบต่อไป 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 โครงการ 

และด าเนนิการจัดท าสัญญารับทุน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

  2. มอบหน่วยวิจัย ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานความก้าวหน้าของ

โครงการิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขอเสนอแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม            

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

และเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
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1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและเผยแพร่

ผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  2. มอบหนว่ยวิจัย ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. มอบให้หน่วยวิจัย น าไปพัฒนา หาแนวทาง จัดระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบพี่เลี้ยง ระบบ

แหล่งทุน สนับสนุนผลงานทางวิชาการ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในความต้องการของการส่งเสริม

การตพีิมพ์ในวารสารวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  2. มอบหนว่ยวิจัย ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง พจิารณาคัดเลือกกรณศึีกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อสังคม จ านวนไม่เกิน 5 กรณีศึกษา และส่งไปยังสถาบันฯ

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยกรณีศึกษาใดที่ผ่านการคัดเลือกและพัฒนาต้นฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแล้วเสร็จ จะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท นัน้ 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการ

น าเสนอผลงาน ผ่านกองบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ทุกหน่วยงาน และน ามา

พิจารณาร่วมกันเพื่อเสนอในเดือนมิถุนายน 2558 ก่อนเสนอเพื่อให้ปรับปรุงให้ดีที่สุด ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกกรณีศกึษางานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อจัดส่งในนามคณะรัฐศาสตร์

สังคมศาสตร ์

  2. มอบหนว่ยวิจัย ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบคัดเลือกกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อสังคม ให้จัดส่งในนามคณะรัฐศาสตร์

สังคมศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1.1 โครงการขยะบุญ ของอาจารย์สาริณยี์ ภาสยะวรรณ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 1.2 โครงการสอนภาษาไทยให้แรงงานพม่าของอาจารย์สุนทร สุขสราญจิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร ์




