
รายงานการประชุม   
คณะกรรมการบริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

ครั้งที ่7/2564 
เมื่อวันที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
------------------------------------------------------- 

 
 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล  คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์  รองคณบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์   พันธุ   รองคณบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา   ผู้ช่วยคณบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์   กันค า   ผู้ช่วยคณบดี 
6. รองศาสตราจารย์มาลี   หมวกกุล   ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น   ประธานสาขาวิชานวัตกรรมสังคม   
8. อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน    ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการบริหารท้องถิ่น 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เจนใจ   ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
10. อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ  สุชิน    ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม  
11. อาจารย์ทศพล คชสาร    ประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
12. อาจารย์นครินทร์ น  าใจดี    ประธานสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ไม่มี 
     
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 นางสาวเสริมศรี สุขสืบ    รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ทางส านักวิชาได้มีการหารือจัดตั งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของส านักวิชา  
โดยให้แต่ละสาขาวิชาส่งรายชื่อเข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือมีส่วนร่วมในเผยแพร่ข่าวสารของสาขาวิชา 
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   1.2 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานน าเสนอผลงานโดดเด่นของ
หน่วยงาน ทางส านักวิชา ได้เลือกงานการให้ค าปรึกษาเป็นผลงานโดดเด่นของส านักวิชา ต่อคณะกรรมการ
ติดตามส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   1.3 ทางกองนโยบายและแผน ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ขอให้บุคลากร
ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนสายสนับสนุน ให้สัมภาษณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งตัวแทนอาจารย์เป็น อาจารย์ทศพล  คชสาร  ตัวแทนสายสนับสนุน นายณัฐวุฒิ  เงาะหวาน 
   1.4 งานจิตอาสาในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน มีน้อง ๆบัณฑิต
โครงการ U2T ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาในฐานะตัวแทนส านักวิชาสังคมศาสตร์  ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2564 เดือนละ 2 วัน 
   1.5 ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ หรือ อว.ได้อนุมัติหลักสูตร ในสังกัดส านักวิชา
สังคมศาสตร์แล้ว จ านวน 2 หลักสูตร     
   1.6 นัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์ จะประชุมทุก
วันพุธในอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน หลังจากคณบดีประชุม กบว.เสร็จสิ นแล้ว ทั งนี เพ่ือจะได้น าเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายจากการประชุมมาแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิชาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
   5.1 การพิจารณาเกรดประจ าภาคเรียน 1/2564 จากการพิจารณาของแต่ละ
สาขาวิชา พบว่าเกรดอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
    5.1.1 สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม มีนักศึกษาได้เกรด F จ านวน 1 ราย ซึ่งไม่ได้
จ่ายค่าเทอม และมีนักศึกษาปีที่ 3 ลาออก 1 ราย เนื่องจากผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เรียนต่อ  
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    5.1.2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีให้เกรด I ไว้เพียง 1 รายวิชา 
มีนักศึกษา 3 คน เนื่องจากเป็นรายวิชาวิจัย  ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ให้เกรดตามปกติ 
    5.1.3 สาขาวิชาการพัฒนาสังคมมี จ านวน 29 หมู่เรียน โดยเป็นภาคปกติ 
และ เสาร์-อาทิตย์ ไม่มีนักศึกษาได้เกรด F  มีให้เกรด I เพียงบางราย ที่ยังส่งงานไม่ครบ 
    5.1.4 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี 2 รายวิชา เกรดกระจาย
ปกติ ไม่ F 
    5.1.5 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มึทุกเกรด มีเพียงบางรายวิชาที่เกรดโดด
จากกลุ่มผิดปกติ เนื่องจากมีเกรด A มากเกินไป ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทราบและตรวจสอบแล้ว และ
จะน าส่งต่อส านักวิชาต่อไป 
    5.1.6 สหวิทยาการมีนักศึกษาเหลือเพียง 1 คน เกรดไม่มีปัญหา  
    5.17 เกรดของรายวิชา GEN ส่งครบทุกรายวิชา มีเพียงแค่รายวิชา 
พลเมืองดีที่ให้ I ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษาสอบแล้ว แต่เกรดไม่เข้าระบบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับทาง
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทเบียน 
 
  ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 ให้ทุกสาขาวิชาแจ้งนักศึกษาให้รับทราบสิทธิ์และยืนยันในการรับเงินคืน 30% 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ยืนยัน ทางมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ตามประกาศ 
   6.2 รายงานการสอนให้อาจารย์เข้าไปกรอกในแบบฟอร์ม Google from ในระบบ
ของส านักวิชาส่งเสริมและงานทะเบียน เพ่ือทางส่งเสริมจะปรับเปลี่ยนห้องสอนให้ อาจารย์ตามจ านวน
นักศึกษา ภายในวันที่ 20 พ.ย.2564 
   6.3 ส านักวิชาสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  จ านวน  5 เรื่อง 
   6.4 ทางโครงการ U2T มีสินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรในพื นที่การวิจัยให้ทดลอง ซึ่งจะ
น าใส่ในช่องจดหมายของทุกท่าน และให้ค าแนะน าได้ท่ีห้องท างานของบัณฑิตโครงการ U2T 
   6.5 ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้ง เรื่องจากส านักกิจการนักศึกษา 
    - ขอตัวแทนนักศึกษาชั นปีที่ 1 จ านวน 8 คน โดยขอเป็นตัวแทนนักศึกษา
แต่ละสาขาวิชา เพ่ือถือพานร่วมกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
    - วันที่ 18 พ.ย.2564 จะเป็นวันงานยี่เป็ง ซึ่งยังรอผล ว่าจะจัดได้หรือไม่ 
    - วันพร จะจัดขึ นในวันที่  26 ม.ค.2565 เป็นแบบ on line โดยทาง
มหาวิทยาลัยขอคลิปการแสดงจากส านักวิชา 1 คลิป โดยขอให้เป็นการแสดงของอาจารย์ 
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    - การประกวด ดาว-เดือน ขอให้แต่ละสาขาวิชาส่งตัวแทนเข้าร่มประกวด 
สาขาวิชา 1 คู่ เพ่ือคัดเลือกไปแข่งในระดับมหาวิทยาลัย  โดยขอให้ส่งชื่อ-นามสกุล ภายในวันที่ 19 พ.ย.2564 
ที่ ผศ.ดร.ศศิพัชร์  เมฆรา 
    - ในกิจกรรมวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์ ทางกองกิจการนักศึกษาจะ
มอบเข็มผ่านคณบดี และให้ส านักวิชาแจกจ่ายให้สาขาวิชาน าไปแจกให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอง   
  
 
ปิดการประชุม   เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
        (นางสาวเสริมศรี  สุขสืบ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหลา้  ตรีเอกานุกูล) 
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              คณบดีส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
     
 


