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ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล  คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์  รองคณบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์   พันธุ   รองคณบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์   กันค า   ผู้ช่วยคณบดี 
5. รองศาสตราจารย์มาลี   หมวกกุล   ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น   ประธานสาขาวิชานวัตกรรมสังคม  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี  คงสุวรรณ์  ประธานหลักสูตรแขนงวิชาสังคมวิทยาฯ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค ์  เจนใจ   ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
9. อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน    ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น 
10. อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ  สุชิน    ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม  
11. อาจารย์ทศพล คชสาร    ประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
12. อาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจ    (แทน)  - ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาฯ 
        - ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์  หาญฤทธิ์ 
 2. อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ   สชุิน 
     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 นางสาวเสริมศรี สุขสืบ    รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 คณบดี ขอบคุณประธานสาขาวิชาทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการก ากับ 
ดูแลนักศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักวิชาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ 
   1.2 ในนามคณะกรรมการส านักวิชา มอบของแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ณรงค์  
เจนใจ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้รับรางวัล “คนดีศรีเชียงราย” 
   1.3 ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทุกสาขาวิชาที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม “การยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีฯ” 
   1.4 คณบดีแจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (กบว.) 
     - มหาวิทยาลัยได้ท าการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยของส านักวิชา
มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมงานของศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษามาไว้ในส่วนของงานบริการวิชาการ  
    - สถิติในการติดตามและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับที่ 5 จาก คณะ/ส านักวิชา ที่จัดการเรียนการสอน  
    - จากการเก็บสถิตินักศึกษาแรกเข้าของส านักวิชาสังคมศาสตร์ย้อนหลัง  
5 ปี พบว่ามียอดลดลง 50% และปัจจุบันยอกนักศกึษาที่สมัครเข้าปีการศึกษา 2565 ยอดยังอยู่ที่เดิม 
   1.5 ด้านหลังอาคารได้ท าการเทปูนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน
และดูแลความเรียบร้อย 
   1.6 ในวันนี้สภาคณาจารย์จะมีการแถลงนโยบายการท างานของสภาผ่านการไลฟ์สด 
ขอเชิญทุกท่านให้ความสนใจเข้ารับฟัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
   2.1 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา (วิชาการ) 
    2.1.1 มหาวิทยาลัยได้แจ้งยอดสรุปของนักศึกษาที่สอบแรกเข้าและก่อนจบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นมา มีจ านวน 179 คน  จึงขอให้ทุกสาขาวิชาช่วยติดตามและ
หาแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาสอบผ่าน เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา เพราะโดยส่วนใหญ่จะติด เพียงเรื่องการ
สอบแรกเข้าและก่อนจบ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าไปตรวจเช็คในระบบได้ 
    2.1.2 การจัดการศึกษาแบบ  Pre university มีโรงเรียนที่สนใจและเข้า
ร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัย ตามล าดับประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 6  โรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนสันติคีรี โรงเรียนเทอดไทย  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
และโรงเรียนเชียงค าวิทยาคม  ส่วนโรงเรียนอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ 
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    2.1.3 มหาวิทยาลัยแจ้งเลื่อนการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาที่จะท า
การสอบ จากเดือนธันวาคม 2564 เป็นเดือนมกราคม 2565 แทน  
   มติที่ประชุม 
   ให้ทุกสาขาวิชาตรวจสอบในกรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน เพื่อหาแนวทางและวิธีการให้
การแก้ปัญหาดังกล่าวในภาพรวมต่อไป 
    
           2.2 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
    งานวิจัย 
    2.2.1 การเสนอขอรับทุนวิจัย จะมีระยะเวลาการรับตามรายละเอียด
เอกสารที่แจกในที่ประชุม ซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถยื่นขอได้ และได้มีการเพ่ิมทุนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ที่
สามารถขอได้เองโดยไม่ต้องผ่านมหาวิทยาลัย 
    2.2.2 อาจารย์ท่านใดสนใจจะขอทุนในพ้ืนที่ห้วยไคร้ ยังสามารถยื่นขอได้
จนถึงเดือนมีนาคม 2565 
    2.2.3 ทุนผ่านทางมหาวิทยาลัยต้องขอหนังสือรับรองจริยธรรมกับมนุษย์ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยบังคับ หากไม่ท าการขอหนังสือจริยธรรมกับมนุษย์ ก็จะไม่สามารถท าสัญญาได้ 
    2.2.4 ทุนในส่วนของส านักวิชา 10,000 บาท มีอาจารย์ส่งมาเพียง 1 ท่าน 
คือ ผศ.วาสนา ติวงค์  
    2.2.5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายงานวิจัยรับใช้สังคม โดยก าหนดให้เป็นพ้ืนที่
ของโครงการ U2T ซึ่งจะเป็นการต่อยอด หรือ พัฒนาผลผลิตจาก U2T พ้ืนที่ของส านักวิชาสังคมศาสตร์  
จะเป็นต าบลหนองป่าก่อ และ ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง ซึ่งทางส านักวิชาได้รับงบประมาณ 100,000 
บาท  จึงขอเชิญทุกสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อ อ.พิมทรัพย์ พิมพ์พิสุทธิ์ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน 
ในเรื่องนี้ ได้โดยตรง  
   มติที่ประชุม  
   ให้สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ที่จะเข้าร่วมภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
    งานบริการวิชาการ 
    2.2.6 มีโครงการที่จัดอบรมให้แก่อาจารย์ในการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  ซึ่งอยู่ระหว่างการหาช่วงเวลาที่เหมาะสม 
    2.2.7 จะด าเนินการจัดอบรมให้แก่สายสนับสนุน ในวันที่ 18 ธันวาคม 
2564 เพ่ือท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ โดยอาจารย์ ดร.สุธีรา  คณะธรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
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    2.2.8 การวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ได้มอบหมายให้อาจารย์ 
จามรี พระสุนิล เป็นผู้ติดตามและประสานงานกับอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้ส่งรายชื่อให้ กับรองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยฯ  
    2.2.9 พ้ืนที่บริการวิชาการของต าบลห้วยไคร้ ขณะนี้รอผลจากทาง
มหาวิทยาลัย ว่าจะให้เริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ 
    2.2.10 พ้ืนที่ต าบลโชคชัยที่วางแผนไว้ จะเป็นการต่อยอด โดยเอา
ผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นบริการวิชาการ ดังนั้นจึงขอสาสาขาวิชาส่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม โดย อาจารย์ 
ดร.สุธีรา  คณะธรรม จะเป็นผู้ประสานงาน  ส าหรับความก้าวหน้าของ U2T เฟส 2 จะเริ่มในเดือนมกราคม 
2565  โดยจะมีการประชุมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในวันที่ 17 มกราคม 2565  
    2.2.11 พ้ืนที่ U2T ต าบลหนองป่าก่อ จะด าเนินการคืนข้อมูลสู่ชุมชนและ
น าเสนอผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการยกระดับทางเศรษฐกิจเพ่ือต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยได้เชิญท่านอธิการบดีเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมจะจัด
ในช่วงบ่าย  
    มติทีป่ระชุม 
    ให้ประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชาด าเนินการตามที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยได้
แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ทันต่อระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
   2.3 เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.3.1 กิจกรรมประเพณี 12 เดือน ล้านนา ได้ด าเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
    2.3.2 งานอบรมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาของส านัก
วิชาสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 85 คน 
    2.3.3 ขอหารือเรื่องการจัดงานวันพรในวันที่ 19 มกราคม 2565 เนื่องจาก
จะเป็นการจัดงานแบบออนไลน์ และทางมหาวิทยาลัยขอให้ทุกหน่วยงานอัดคลิปวีดีโอการแสดงของอาจารย์ 
เพ่ือส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้นักศึกษาได้รับชมในกิจกรรมงานวันพร โดยให้ส่งภายใน
วันที่ 5 มกราคม 2564  โดยมหาวิทยาลัยจะได้น าไปตัดต่อ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่าจะด าเนินการ
อย่างไร 
    มติที่ประชุม 
    ให้ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทนสาขาวิชาละ 1 คน โดยมอบหมายให้ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน  
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   2.4 เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันบริหารงานทั่วไป  
    2.4.1 ตามท่ีได้มีการส ารวจข้อมูลด้านการประกันคุณภาพประกันการศึกษา 
ได้รับความร่วมมือจากทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดี และได้น าส่งต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ยังต้องรอผลการประชุมของอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีผลสรุปออกมา
อย่างไร ซึ่งหากผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

   2.5 เรื่องจากสาขาวิชา 
    2.5.1 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ตามที่คณบดีได้มอบหมายให้วิเคราะห์
ถึงสาเหตุที่จ านวนนักศึกษาลดลง และการวางแผนที่จะท าอย่างไรให้เพ่ิมยอดนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ทางสาขาวิชา 
ได้มีการประชุมหารือภายในสาขาวิชา มีข้อสรุป ดังนี้ 
    ปัจจัยท่ีท ำให้ยอดนักศึกษำลดลง 
    1) ปัจจัยการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ยอดนักศึกษาลดลง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่านักศึกษาไม่ได้เดินทางมาเรียนตามปกติ ต้องอยู่ที่บ้าน
เป็นหลัก จึงมีความเห็นว่าหากเรียนได้ตามปกติเม่ือไหร่ ถึงจะอนุญาตให้มาสมัครเข้ามาเรียนใหม่ 
    2) การมีนโยบายรับสมัครตรงของมหาวิทยาลัยใหญ่ ซึ่งเปิดรับนักศึกษา
เช่นเดียวกับราชภัฏ และนอกจากนี้ยังมีทุนส าหรับให้นักศึกษาได้เรียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย  
1 ภาคเรียน จึงท าให้เป็นจุดที่ได้เปรียบ ซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าระหว่างราชภัฏกับมหาวิทยาลัยใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงนักเรียนต้องเลือกมหาวิทยาลัยใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก 
    3) การท างานตรงศาสตร์ หรือการมีใบประกอบเฉพาะวิชาชีพ เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญ ที่ท าให้สาขาการพัฒนาสังคมยอดนักศึกษาลดลง เนื่องจากนโยบายของกรมการพัฒนา
ชุมชนเปิดรับนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา สามารถสมัครเข้าสอบเป็นพัฒนากรได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีคู่แข่งมาก 
    แนวทำงในกำรเพิ่มยอดนักศึกษำ 
    1) สาขาวิชาได้ประชาสัมพันธ์หลาย ๆ แนวทาง ทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์
ด้วยแผ่นพับ และผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ website และ face-book   
    2) สาขาวิชาจะด าเนินการหารือกับศิษย์เก่า หรือ หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
เพ่ือหาแนวร่วมในการป้อนนักศึกษาให้กับสาขาวิชา 
 

     2.5.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  จากสถานการณ์ปัจจุบันก็จะคล้ายกับ
ของสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ถึงแม้ว่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะยังมียอดนักศึกษาสมัครเข้ามาก็ตาม ซึ่ง
ส าหรับสาขาวิชาตัวเลขปัจจุบันถือว่ามีความเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ผู้สอน  แต่ในมุมมองของมหาวิทยาลัย
ตัวเลขที่ปรากฏยังถือว่าน้อยและมีความเสี่ยง ซึ่งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และมี
แนวทางในการบริหารจัดการโดยคร่าว ๆ ดังนี้ 
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    ปัจจัยท่ีท ำให้ยอดนักศึกษำลดลง 
    1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 
    2) การเรียนคหกรรมศาสตร์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียน เนื่องจากเป็น
สาขาวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน 
    3) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทางครอบครัวของนักศึกษา 
    แนวทำงในกำรเพิ่มยอดนักศึกษำ 
    1) พยามรักษาให้นักศึกษาคงอยู่ตลอด 4 ปี โดยไม่มีการลาออก 
    2) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และท าความเข้าใจกับโรงเรียนที่ป้อนนักศึกษาให้แก่
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากพบว่าการที่โรงเรียนได้รับข้อมูลเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจให้ค าแนะน า
แก่นักเรียนของครูแนะแนว  และทางสาขาวิชาได้มีการพบปะกับครูแนะแนวของโรงเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงการเชิญศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จจากการเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไปพบปะกับ
รุ่นน้องที่โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสอบถามรุ่นพี ่
    3) การให้ข้อมูลกับชุมชน ซึ่งทุกครั้งที่ลงพ้ืนที่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะ
ให้ข้อมูลแก่ชุมชนโดยตลอด เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงสภาพการเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ว่าสามารถ
น าไปปฏิบัติและท าได้จริง ทั้งการท างานในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเอง 
    4) ล่าสุดเป็นการประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์กับ สพม.ที่เข้ามา
ประชุมในมหาวิทยาลัย  และประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  หรือการออกไปพบปะประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
 

   2.5.2 สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม    
   ปัจจัยท่ีท ำให้ยอดนักศึกษำลดลง 
   1) สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมก็มีสถานการณ์ไม่แตกต่างจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ คือ 
สถานการณ์ของโรคระบาด และผู้ปกครองไม่ยินยอมให้มาเรียนในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19   
   แนวทำงในกำรเพิ่มยอดนักศึกษำ 
   1) สาขาพยายามรักษานักศึกษาไว้ โดยวิธีการคุยกับนักศึกษาตลอด เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและช่วยชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา 
   2) อยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวภาคเหนือ เพ่ือหายอดนักศึกษา 
   3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับโรงเรียน ชุมชน เพ่ือน าเอาการเรียนไป
ประยุกต์เข้ากับการท ากิจกรรมช่วยเหลือชุมชน 
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   2.5.3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
   ปัจจัยท่ีท ำให้ยอดนักศึกษำลดลง 
   1) มีคู่แข่งจากภายนอก และไม่มีใบเฉพาะทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของสาขาวิชา 
เช่นเดียวกับสาขาการพัฒนาสังคมประสบอยู่ 
   แนวทำงในกำรเพิ่มยอดนักศึกษำ 
   1) ใช้งานวิจัยของสาขาวิชาเป็นสื่ออีกทางหนึ่งให้ชุมชน โรงเรียน ที่สาขาวิชาเข้าไป
ร่วมท าวิจัยได้เห็นและรับรู้ข้อมูล โดยน านักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการวิจัย ลงการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนได้เห็นภาพการเรียนการสอนจริง ประกอบการตัดสินใจ 
 

   2.5.4 แขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
   ปัจจัยท่ีท ำให้ยอดนักศึกษำลดลง 
   1) ยอดการรับนักศึกษาของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่วนใหญ่จะเป็น
นักเรียนต่างจังหวัด จึงท าให้เกิดความเสี่ยง 
   แนวทำงในกำรเพิ่มยอดนักศึกษำ 
   1) ให้อาจารย์ประสานกับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ตลอดเวลา เพ่ือสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งก็ได้รับค าตอบที่หลากหลาย 
   2) จะใช้วิธีการให้ศิษย์เก่าที่เป็นครูในโรงเรียนต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ
ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนอีกทางหนึ่ง 
 

   2.5.5 แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  เนื่องจากเป็นการรับสมัคร
นักศึกษาเป็นปีแรก จากการติดต่อกับนักเรียนที่สมัคร ซึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ และประการส าคัญ
นักเรียนจะรอผลสอบ TCAS ก่อนจึงจะตัดสินใจเข้าเรียนที่ไหน และปัจจัยภายนอกด้านอื่น เช่น เศรษฐกิจของ
ผู้ปกครอง การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักเรียนและ
ครอบครัวทั้งสิ้น      
 

   2.5.6 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
   1) ขณะนี้มีนักยอดรวมทั้งหมดทุกชั้นปี 31 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการชักชวนกัน
มาเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพ่ือนของ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา  จากการสัมภาษณ์ไม่มีที่มาสมัครเองจากการ
ประชาสัมพันธ์  
   2) วันที่ 17 ธันวาคม 64 หลักสูตรจะเข้าที่ประชุมกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ได้
มอบหมายให้ อ.ดร.โกมินทร์  วังอ่อน และ คุณเยาวลักษณ์  พุ่มวิเชียร เข้าประชุมแทน เนื่องจากประธาน
หลักสูตรมีภารกิจ 
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   3) หลักสูตรระดับปริญญาโท จะส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนมกราคม 2565    
 

   2.5.7 เรื่องจากส านักงานคณบดี   
   ใกล้จะสิ้นไตรมาส ให้สาขาวิชาใดจะท าการเบิก-จ่าย ให้เป็นไปตามไตรมาส และ
โครงการ U2T ทุกอย่างต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นและน าส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้ง 8/2564 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
   4.1 จากการที่คณบดีและรองคณบดี ได้เยี่ยมเยียนทุกสาขาวิชาเรียบร้อยไปแล้วนั้น 
ได้เรียนรู้ท าให้ทราบหลายประเด็น ทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ  ให้อาจารย์ทุกท่านทบทวน Career path ของ
ตนเอง และ TOR ที่จะใช้ในการประเมินรอบนี้จะใช้เป็นภาระงานส าหรับการตรวจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว  
   4.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ขอให้ทุกสาขาวิชาด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชา 
   4.3 ยอดจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครระดับมหาวิทยาลัย ยังคงมียอดตามเดิม ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหว ซึ่งต้องรอผลการรับสมัครรอบที่ 2 
   4.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังคงใช้รูปแบบเดิมไปก่อน จนกว่าระบบจะ
เสร็จสมบูรณ์ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ และจะปฏิบัติตามที่ประชุมได้ลงความเห็นชอบให้ด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   5.1 ขอความเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน ให้ด าเนินการหลังเสร็จสิ้น
การสอบกลาง โดยให้น าส่งหลังจากสอบเสร็จ 2 อาทิตย ์
   มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ และให้น าส่งที่รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษา 
ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ เพ่ือรวบรวมและรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
   5.2 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้น า และจัดท ายุทธศาสตร์
ของส านักวิชา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ตึกคหกรรมศาสตร์   เพ่ือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิกรม  บุญนุ่น เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงานกับวิทยากร 
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   5.3 การมอบของขวัญปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือ 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานสาขาวิชา ช่วยน าของขวัญไปมอบให้แก่หน่วยงาน   นอกจากนี้ทาง
กองกลางมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอรับของขวัญปีใหม่จากส านักฯ เพ่ือมอบให้แก่บุคลากรในวันปีใหม่ จึงขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมว่ามีความคิดเห็นประการใด 
   มติที่ประชุม  ของขวัญที่จะมอบให้แก่หน่วยงาน มอบหมายให้สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ จัดท าคุกกี้  และของขวัญที่จะมอบให้แก่บุคลากร มอบหมายให้ฝ่ายการเงินของส านักวิชา ใช้เงิน
กองกลาง จ านวน 1,000 บาท โดยมอบเป็นซองเงินสด เป็นของขวัญเป็น 2 ชิ้น ส าหรับคณบดี รองคณบดี 
และผู้ช่วยคณบดีจะสมทบของขวัญในนามส่วนตัว  
   5.4 รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา แจ้งให้ทราบว่านักศึกษาของสาขาวิชานวัตกรรม
สังคม ที่คงค้างไม่มีการเข้าเรียนต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ทางรองคณบดีได้ติดตามสอบถามนักศึกษาและ
ผู้ปกครองของนักศึกษา ว่ามีความประสงค์จะศึกษาต่อหรือไม่ ซึ่งได้รับการตอบรับว่าไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ 
ดังนั้นจึงแจ้งให้นักศึกษามาด าเนินการขอลาออกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ขอปิดหลักสูตรแบบ
สมบูรณ์ต่อไป จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการด าเนินการหรือไม่ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ 
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา ประสานงานกับประธานสาขาวิชานวัตกรรมสังคม เพ่ือด าเนินการในเรื่องเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน และให้น าเรื่องขอปิดหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาในรอบต่อไป 
   5.5 ผศ.ดร.ดุจฤดี  คงสุวรรณ์  ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานแขนงวิชาหลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องจากได้รับทุนวิจัยจาก อว.ซึ่งมีเง่ือนไขผู้วิจัยจะต้องไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ดังนั้นเพ่ือไม่ให้ผิดเงื่อนไข จึงขอลาออกจากต าแหน่งประธานฯ และได้มีการประชุมภายในสาขาวิชาแล้วผู้ที่
ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชา คือ อาจารย์ ดร.สุธีรา  คณะธรรม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานคณบดี  
น.ส.เสริมศรี  สุขสืบ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งประธานแขนงหลักสูตรใหม่ 
 
  ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 ขอให้ประธานสาขาวิชาก าชับบุคลากรในการไปพ้ืนที่เสี่ยง และหากบุคลากรที่
กลับภูมิล าเนา คาดว่าจะต้องใช้เวลาหลายวัน ให้ท าเรื่องขอลาให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันตนเอง 
   6.2 การใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาจารย์ นักศึกษา สามารถใช้ได้ แต่ขอให้แจ้งให้ทาง
ห้องส านักงานก่อนใช้ เพ่ือจะทราบว่าใช้กิจกรรมอะไร จึงขอให้สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในสังกัด
ทราบโดยทั่วกัน 
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   6.3 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาครั้งต่อไป ในวันที่ 19 
มกราคม 2565  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง   
   มติที่ประชุม  รับทราบตามที่ประชุมแจ้ง 
 
ปิดการประชุม   เวลา 17.00 น. 
 
 
     
        (นางสาวเสริมศรี  สุขสืบ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหลา้  ตรีเอกานุกูล) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              คณบดีส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
    


