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ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล  คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์  รองคณบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์   พันธุ   รองคณบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์   หาญฤทธิ์  ผู้ช่วยคณบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์   กันค า   ผู้ช่วยคณบดี 
6. รองศาสตราจารย์มาลี   หมวกกุล   ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น   ประธานสาขาวิชานวัตกรรมสังคม  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค ์  เจนใจ   ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
9. อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน    ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น 
10. อาจารย์ ดร.สุธีรา   คณะธรรม    ประธานแขนงสาขาวิชาสังคมวิทยาฯ 
11. อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ  สุชิน    ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม  
12. อาจารย์ทศพล คชสาร    ประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
13. อาจารย์นครินทร์ น  าใจดี    ประธานแขนงสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ 
         
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม -ไม่มี- 
       
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 นางสาวเสริมศรี สุขสืบ    รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ขอบคุณประธานสาขาวิชา  รอง 2 ท่าน ผู้ช่วย 2 ท่าน ที่ได้ช่วยกันตรวจและประเมิน
สมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  วันที่ 23 ก.พ.65 นี  เชิญ กบ.ส านัก ประชุมกลั่นกรอง 
ก่อนที่จะให้ประธานสาขาวิชาแจ้งผลการประเมินและลงนามรับทราบ 
  1.2 คณบดีขอบคุณอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม AUN QA แบบ Online เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 
รวม 11 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั งนี ทั่วประเทศถึงกว่า 800 คน ในวันที่ 3 มีนาคม นี  มหาวิทยาลัยจะจัด
อบรมอีกครั ง 
  1.3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยให้กรอกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ ผ่านใน
ระบบ NJOY ของแต่ละท่านพบว่ายังขาดการลง TOR จ านวน 15 ท่าน จึงขอให้ประธานสาขาวิชาด าเนินการ
ย  าเตือนบุคลากรในความดูแลด้วย 
   1.3 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของปี 65  
   1.4 หลักสูตรสหวิทยาการ ได้ด าเนินการปิดอย่างสมบูรณ์แล้ว  
   1.5 ขอขอบคุณทุกสาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลถึงสาเหตุ ปัจจัย ที่ท าให้ยอด
นักศึกษาลดลง คณบดีได้จัดเตรียมเป็นข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
   1.6 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ของยุทธศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยบางมดได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังถึงความส าเร็จ by ฟลุ๊ค ซึ่งเราควรน ามา
วิเคราะห์ถอดบทเรียน และอย่าวิ่งตามลู่ของคนอ่ืน ควรสร้างลู่วิ่งของเราเอง จึงฝากการบ้านให้ทุกสาขาวิชา
น าไปคิดต่อ 
   1.7 เทรนด์ของอาชีพในอนาคต การสร้างหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่เครื่องจักรกล
ท าไม่ได้ และการศึกษาจะต้องมีการคิดหลักสูตรทุกช่วงวัย นักศึกษาต้องเรียนจบแล้วมีอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรียน 
   1.8 ในช่วงของ President Talk ได้มีการพูดถึงนโยบาย No Gift Policy ไม่รับ
ของขวัญปีใหม่ วันเกิด ซึ่งทางส านักวิชาจะน ามาปฏิบัติเช่นกัน  และในสถานการณ์ที่นักศึกษาลดลง อาจารย์
ต้องท างานให้มากขึ น ซึ่งอาจจะมีการจัดกลุ่มอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในอนาคตต้องท างานข้ามศาสตร์ และ
ขอให้อาจารย์รักมหาวิทยาลัยให้มาก ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
   2.1 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา (วิชาการ) 
    2.1.1 ตามที่สถาบันเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ เชิญจัดนิทรรศการ CWIE  
ณ โรงแรมทีคการ์เด้น ในเดือนมีนาคม 2565 ในรอบนี ตัวแทนของส านักวิชาสังคมศาสตร์ จะเป็นสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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    2.1.2 รายงานการจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้รับรายงาน การรายงาน
ยังคงใช้รูปแบบเดิม 
    2.1.3 สาขาวิชาใดที่สนใจจัดท าหลักสูตร Up skill และ Re skill สามารถ
เสนอหลักสูตรได้ตลอดที่สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
 

           2.2 เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
    งานวิจัย 
    2.2.1 เรื่องการส่งตัวแทนนักวิจัยดีเด่น และ นักวิจัยหน้าใหม่ ทางส านัก
วิชาได้ส่ง ผศ.ดร.ต้องรัก  จิตรบรรเทา  และ อ.ทศพล  คชสาร ซึ่งการมอบรางวัลจะมีขึ นในเดือนกันยายน 
2565 ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกในปีนี  จะคัดเลือกจากผลงานเฉพาะในปี 2564 เท่านั น และจะมีกระบวนการ
สัมภาษณ์นักวิจัย เพ่ือไปคัดเลือกรับรางวัล 
    2.2.2 การขอทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยรอบที่ 2 (28 ก.พ.65) ก่อนขอต้อง
ผ่านความเห็นของ RM จากหน่วยงานก่อนเสนอ ดังนั นหากอาจารย์ท่านใดจะเสนอขอทุนต่อมหาวิทยาลัย             
ให้น าเอกสารมาให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเซ็นก่อนเสนอ 
    2.2.3 ในวันที่ 8 มี.ค.65 จะมีการประชุมงานบริการวิชาการแก่สังคมที่
โรงแรมแกรนด์วิสตา 
    2.2.4 งานบริการวิชาการของพื นที่ ต าบลโชคชัย ทาง อ.ดร.สุธีรา           
คณะธรรม และสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะลงพื นที่เพ่ือรับฟังความต้องการของคนในพื นที่  ซึ่งใน
เบื องต้นทางพื นที่ต้องการในเรื่องของการจัดการความรู้ เรื่องการก าหนดเส้นทางในพื นที่ป่า และได้ก าหนดลง
พื นที่ในวันที่ 12-13 มี.ค.65 โดยมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมลงพื นที่ 
    2.2.5 วันที่ 19 มี.ค.2565 ทางส านักวิชาจัดอบรมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ โดยผ่านระบบออนไลน์ หรืออาจารย์ท่านใดสนใจจะมานั่งฟังในห้อง ก็สามารถ
มาใช้ห้อง Learning center ได้ โดยการอบรมจะมีวิทยากร จ านวน 2 ท่าน และเมื่อใกล้วันอบรมทาง         
รองคณบดีฝ่ายวิจัย จะแจ้ง Link ให้ทราบ  
    งานบริการวิชาการ 
    2.2.6 งานบริการวิชาการภายใต้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้มีการลง
พื นที่ต่อยอดเดิมในแต่ละพื นที่ โดยมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาที่จะลงในแต่ละพื นที่ ดังนี  
     - พื นทีต่ าบลเจริญราษฎร์   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
     - พื นที่ต าบลดอยงาม   สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม,สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     - พื นที่ต าบลไม้ยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม,ผศ.ดร.วิกรม  บุญนุ่น 
และ ดร.โกมินทร์  วังอ่อน 
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    2.2.7 ส าหรับโครงการ U2T ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ   
     

   2.3 เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    2.3.1 ได้มีการประชุมสโมสรกิจการนักศึกษา เรื่อง การมีตัวแทนนักศึกษา
พูดคุยในงาน open house วันที่ 22 ก.พ.2565 ซึ่งงานดังกล่าวต้องมีผู้เข้าเยี่ยมชมการ live สด ประมาณ 
100 คน เวลา 13.00 น. จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมชม โดยนักศึกษาให้แต่งกายใส่ชุดนักศึกษา หรือ
ใส่เสื อของสาขาตน และทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะจัดแสดงสาธิตอาหารช่วงโควิด 
    2.3.2 วันที่ 26-27 ก.พ.2565 จะมีการอบรมศตวรรษที่ 21 จะมีตัวแทน
สาขาละ 5 คน เข้าร่วม โดยกิจกรรมจะจัดที่ศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ 
    2.3.3 วันที่ 27 ก.พ.2565 จะมีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบ นักศึกษา
ชั นปี 2-3 เข้าร่วมฟังได้ เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการเขียน Resume วิทยากรจาก Job Top 
Gun ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
    2.3.4 งานวิศวกรสังคม นักศึกษาจะลงพื นที่ท างานในอ าเภอพาน ในช่วง
เดือนมีนาคม 2565 ซึ่งจะมีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมด้วย  
 

   2.4 เรื่องจากผู้ช่วยคณบดีบริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
    2.4.1 การอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา AUA QA เมื่อวันที่ 17 
ก.พ.2565 ได้คู่มือ 2 เล่ม ซึ่งสาระส าคัญคือเกณฑ์ยังเหมือนเดิม แต่เพ่ิมบางส่วนเข้ามา ในส่วนที่เป็นของคณะ
แทบทุกตัวชี วัดมีการเปลี่ยนแปลงค าอธิบาย การเพ่ิมเติมบางส่วนที่อธิบายถึงน าไปใช้งานยังคลุมเครือ ทั งของ
หลักสูตรและคณะ 
    2.4.2 ผู้ประเมินจะมีการอบรมใหม่ แนวโน้มของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะ
ให้เป็นหลักสูตรแบบ AUN QA ตามกรอบการประกันใหม ่
    2.4.3 ในการอบรมประกันคุณภาพ วันที่ 3 มี.ค.2565 สาขาวิชาที่ส่งรายชื่อ
หลายท่าน ขอให้เหลือแค่ท่านเดียว โดยทางกองนโยบายและแผนแจ้งให้ทราบ  
   2.5 เรื่องจากสาขาวิชา 
    2.5.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
     - มีนักศึกษาตกค้างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 3 คน ซึ่ง
คาดว่าจะสามารถฝึกประสบการณ์ฯได้ในภาคเรียน 3/2564 
     - ขณะนี การก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการด้านความงามและ
สุขภาพ ตั งชื่อโดยคณบดีว่า งามผี้หลี้  Blooming beauty ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การด าเนินการจะเน้นให้
ศิษย์เก่าเข้ามาใช้บริการ และทางสาขาได้รับการทาบทามจากกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้าไปแนะน าหลักสูตรระยะสั น 
ที่สามารถอบรมไปท างานต่างประเทศได้ 
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    - ห้องปฏิบัติการอาหาร ซึ่งมี  สสส.เป็นที่ปรึกษา.มีเป้าหมาย
ยกระดับห้องอาหาร โดยมีการเชื่อมโยงกับโครงการ U2T โดยคหกรรมศาสตร์จะเป็นสถานที่อบรม 
     - นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม Start up ได้เปลี่ยนโครงการเป็น 
ซอสชาบูรสลาบ 
     - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานของนักศึกษาและอาจารย์
เข้าร่วมน าเสนอ โดย ผศ.จิราพร มะโนวัง ส่งชิ นงานเครื่องสักการะ เข้าน าเสนอ ส าหรับโครงการของนักศึกษา
จะเป็นเรื่อง เครื่องแขวนล้านนา โดยได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
     - ในส่วนบริการวิชาการแก่สังคมในพื นที่ต าบลเจริญราษฎร์ ยังคง
ท างานร่วมกับสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม โดยจะต่อยอดพื นที่เดิม โดยได้ลงส ารวจพื นที่เบื องต้นแล้ว Concept  
ก็คงจะเป็นการน าสื่อเดิมไปขยายผลพื นที่ใหม่           
    2.5.2 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   
     - มีนักศึกษาจบ 43 คน เหลือตกค้าง 6 คน ที่ต้องเก็บรายวิชาให้
ครบจึงจะครบหลักสูตร 
     - ในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในพื นที่ต่าง ๆ ในปี 2564 มีนักศึกษาท่ีได้รับการว่าจ้างให้ท างาน จ านวน 8 คน และ
มีอีกหลายแห่งได้จองนักศึกษาไว้ส าหรับโครงการ U2T 
     - สาขาวิชาได้รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จะจัดการประกวด
ฟ้อนเล็บระดับภาคเหนือ ในวันที่ 28 มี.ค. 2565 
     - การติดตามนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าสอบภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาได้แจ้งเหตุผลให้ทราบว่ารอ link เข้าสอบ แต่ไม่ได้รับ 
    2.5.3 สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 
     - มีโครงการทักษะชีวิต 3 โครงการ  
     - อ.ดร.กันย์ธนัญ  สุชิน และ อ.ทิพวรรณ  เมืองใจ อยู่ระหว่างการ
ส่งงานวิจัยตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
     - อ .ธนพัทธ์   จันท์ พิ พัฒน์พงศ์  ได้ รับทุนวิจัยรอบใหม่จาก
มหาวิทยาลัย 
     - อ.ธนพัทธ์  จันท์พิพัฒน์พงศ์ และ อ.ทิพวรรณ  เมืองใจ  ได้รับ
ทุนในการท าต ารา และเอกสารประกอบการสอน  
     - มีนักศึกษาของสาขาวิชาติดเชื อไวรัสโคโรนา 19 จ านวน 1 คน  

2.5.4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     - มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางมคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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- นักศึกษาที่เสร็จสิ นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือน ก.พ.65  
มีหน่วยงานรับนักศึกษาไว้ท างานเกือบครบทุกคน 
    2.5.5 สาขาวิชาแขนงการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
     - ยอดการรับสมัครนักศึกษา มีผู้สมัคร 9 คน ซึ่งสาขาวิชา ได้
พยายามประชาสัมพันธ์โดยตลอด 
    2.5.6 สาขาวิชาแขนงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
     - อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศ Exit Exam  
    2.5.7 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ป.เอก) 
     -หลักสูตร ป.เอก จะเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบต่อไป 
     - ป.โท ยังรอหารือกับทาง ผศ.ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ เกี่ยวกับการ
รับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียน ซึ่งจุดคุ้มทุนจะต้องอยู่ที่ 13 คน ขึ นไป และมีเงื่อนไขต้องเป็นนักศึกษาจีนเท่านั น 
ซึ่งจะต้องหารือกันอย่างละเอียดต่อไป 
    2.5.8 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์  
     - ได้ประสานกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับการท า
คลิปน้องส้มจิ๊ด ซึ่งจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ของส านักวิชา  
     
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั ง 1/2565  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม ครั งที่/2565 เมื่อวันที่ 12 
ม.ค.2565 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
   4.1 ให้สาขาวิชาที่ยังไม่ได้ติดตามและรายงานผลนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบภาษาอังกฤษ
เร่งด าเนินการและรายงานให้คณบดีทราบโดยเร็ว เนื่องจากคณบดีต้องรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
   4.2 อาจารย์ที่ มี รายชื่อ เข้าอบรมการเข้ าสู่ต าแหน่ งทางวิชาการร ดับ  ผศ. 
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนด time line ว่าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ จึงขอให้อาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมแล้วเร่งด าเนินการท าผลงานของตนเอง  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   5.1 หารือ เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่จะรับรางวัลในแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัย จะ
คัดเลือกไว้รอก่อนดีหรือไม่ เพื่อจะได้ทันกับระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือจะให้รางวัลระดับส านักวิชา
ไว้ก่อน 
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   มติที่ประชุม  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลแต่ละประเภท จะมีเกณฑ์การ
คัดเลือก ซึ่งการคัดเลือกบุคคลไว้เลย จะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก และหากบุคคลที่คัดเลือกไว้ไม่มี
ผลงานในปีนั น ๆ ก็ไม่สามารถรับรางวัลได้  จึงเห็นชอบใช้เกณฑ์เดิมโดยคัดเลือกจากผลเป็นหลักตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยก าหนด และเห็นชอบให้มีรางวัลระดับส านักวิชาส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับส านักแล้ว 
   5.2 หารือการประชุมอนุมัติผลการเรียน และการประชุมคณะกรรมการฯจะสะดวก
ในวัน เวลา ใด 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบประชุม ในวันที่ 9 มี.ค.2565 เวลา 13.00 น. 

5.3 พิจารณาการพัฒนาหลักสูตรแขนงวิชาอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ระดับปริญญาตรี 
โดยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักวิชาในการรับหลักการ
และผ่านความเห็นชอบในการประชุมครั งนี   
   มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบให้ผ่านการประชุมในครั งนี  เนื่องจากหลักสูตรยังมีข้อควร
แก้ไขในหลายประการ เช่น ในเรื่องของการจัดกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับหลักสู ตร และการจัด
รายวิชามีการทับซ้อนกับหลักสูตรแขนงวิชาอีก 2 แขนงวิชา ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน  ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วปฏิบัติงานอะไรบ้าง ฯลฯ ยังไม่ชัดเจน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการปรับปรุงยกร่าง
หลักสูตรไปหารือร่วมกับหลักสูตรแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และหลักสูตรแขนงวิชาการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และตรวจสอบหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาพิจารณาใหม่ในครั งต่อไป    
   5.4 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิชา และขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารส านักวิชา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ แต่ให้มีการปรับแก้ในบางส่วนที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นไว้ และมอบหมายให้ผู้จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ นางศรีสมร  พิริยะสุรวงศ์ ประสานงานกับ ผศ.ดร.
วิกรม  บุญนุ่น เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์ก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี  
   
  ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
   61. ขอให้สาขาวิชาสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงาน หรือการแข่งขันประกวด
ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับส านักวิชา และมหาวิทยาลัย 
   6.2 หากสาขาวิชาใดมีข้อมูลศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่ประสบความส าเร็จ ขอให้น าส่ง
ข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ส านักวิชา 
   6.3 ให้สาขาวิชาก าชับและให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในสังกัดเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การให้ผลการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือป้องกันการร้องเรียนของนักศึกษา 
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    6.4 การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 3/2564 Summer หรือ หาก
อาจารย์ท่านใดไม่มีสอน ต้องท าแผนการบริหารจัดการภาระงานที่จะปฏิบัติน าส่งคณบดีเพ่ือรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 
 
ปิดการประชุม   เวลา 18.00 น. 
   
 
 
        (นางสาวเสริมศรี  สุขสืบ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหลา้  ตรีเอกานุกูล) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              คณบดีส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


