
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คร้ังที่ 3 (2/2558) 

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………………… 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 

   (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก)  

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ   กรรมการ 

    (ดร.รักษ์ศรี เกียรตบิุตร)  

3. รองคณบดีฝา่ยแผน วจิัย และวเิทศสัมพันธ์   กรรมการ 

    (ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์) 

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    (นางสาวอรญา อนุกูล)  

5. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม     กรรมการ 

    (นางสาวสาริณีย์ ภาสยะวรรณ) 

6. หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์     กรรมการ 

    (นายสุนทร สุขสราญจติ) 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  เลิศสมพร   กรรมการ 

8. นางสาวรัตติกาล    ค้าสม    เลขานุการ 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. นางสาวไพรินทร์   ขัดธิพงษ์   กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ประยงค์   จันทร์แดง   เข้าร่วมชีแ้จง 

2. นางสาวดารารัตน์  ค าเป็ง    เข้าร่วมชีแ้จง 

3. นายศุภวุฒิ    อุดค าเที่ยง   เข้าร่วมชีแ้จง 
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เริ่มประชุม เวลา 16.35 น. 

  รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                      

ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (2/2558) และ 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1. การติดต่อเรียนเชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดศิกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษทางด้านการศึกษา ขอมอบหมายให้ ดร.รักษ์ศรี                   

เกียรติบุตร รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบริการวิชาการ ด าเนินการประสานงานและด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

  2. ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้ความสนใจ  

ในเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

  3. ปัญหาระบบการเบิกจ่ายทางการเงิน มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากร ได้ศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ว่า การด าเนินการอยู่ใน

ขั้นตอนไหน ส าหรับของคณะ จะจัดท าระบบทีก่ าหนดดว้ยกรอบระยะเวลาของการด าเนินการ 

4. เรื่องภาระงานในแต่ละงานของส านักงานคณะ จะใช้การจัดท าวิจัยสถาบัน               

เข้ามาช่วย เพื่อที่จะแบ่งภาระงานของแต่ละบุคคลออก เนื่องจากแต่ละบุคคลมีภาระงานหลายด้าน ทั้งนี้

เพื่อจะให้การด าเนนิงานไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ มหาวิทยาลัยจะวางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติงาน 

ให้คณะด าเนนิการส ารวจความต้องการในการน าระบบมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของคณะ 

  6 . ขอความร่วมมือคณ าจารย์  บุ คลากร เข้ าร่วมกิ จกรรมกองคลั งสัญ จร                          

เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ในการเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ  ในวันที่  19  กุมภาพั นธ์  2558                           

เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

  7. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อยากให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ช่วยกระตุ้นให้

คณาจารย์ ได้ด าเนินการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้การขับเคลื่อน และพัฒนา

ผลงานวิจัยของคณะ ให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

  8. การให้ทุนเรียนต่อด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับคณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัย

สนับสนุนทุนใหเ้รียนต่อทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
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ระเบียบวาระที่ 1.2   เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1  เรื่อง รายงานการอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าเดือน มกราคม 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้ งานการเงินและพัสดุ จัดท ารายงาน           

การจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าเดือน 

มกราคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.2  เรื่อง ขอส่งสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้  หน่วยการเจ้าหน้าที่  งานธุรการ            

รายงานสรุปข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าเดือน มกราคม 2558 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี ้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง การจัดกิจกรรม “บ้านน่าอยู่” ในโครงการ Healthy Workplace 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม 

“บ้านน่าอยู่” ในโครงการ Healthy Workplace และได้มีการประชุม ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันอังคาร           

ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอแจ้งการจัดกิจกรรม และการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานให้ที่ประชุม

ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ได้ด าเนินการขออนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เพื่อให้เป็นไป              

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ ที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑิตศึกษา               

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 ได้พิจารณาเรื่องการสนับสนุน                  

การเผยแพร่ผลงานวิชาการและการก าหนดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อหนังสือหรือต าราส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑติศกึษา และ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แผน ก) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน

วิชาการภายนอก จ านวน 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกินคนละ 5,000 บาท               

ต่อภาคการศกึษา 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แผน ข) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต าราเรียนได้

จ านวน 500 บาท ต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2 รายวิชา ทั้งนี้โดยอ้างอิงตามข้อก าหนดเดิม               

ของคณะศลิปศาสตร์ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง สรุปความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน 

ด าเนินการสรุปความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557) ของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยมีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งหมด 44 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ด้านต่าง ๆ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ก าลังด าเนินการ ด าเนนิการแล้ว 

1 ด้านการเรียนการสอน - 5 21 

2 ด้านการวิจัย - - 5 

3 ด้านการบริการวชิาการ - 7 - 

4 ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม - 1 1 

5 ด้านการบริหาร - - 13 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน 

จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง การน าส่งเอกสารงานวิจัยทุกแหล่งทุนผ่านหน่วยวิจัย 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอความร่วมมือคณาจารย์ในสังกัด 

ในการด าเนินการน าส่งเอกสารงานวิจัยทุกแหล่งทุนผ่านหน่วยวิจัย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

แนบมาพรอ้มนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง สรุปการด าเนินงานทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ได้มอบหมายให้หน่วยวิจัย                   

สรุปผลการด าเนินงานของผู้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของหน่วยงาน                       

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านประกันคุณภาพการศึกษา จากโครงการ

ติดตามผลด้านประกันคุณภาพ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา จากโครงการติดตามผลด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558                  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า                         

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 2 (1/2558) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 2 (1/2558) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

จงึเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 3 ระเบียบวาระที่  1.2.3 สรุปเรื่องบรรทัด 5 ค าว่า “ประมิน” แก้ไขเป็น 

“ประเมิน” 

2. หน้ า  4 ระเบี ยบวาระที่  1.2.6 สรุป เรื่ อ งบรรทั ด6 ค าว่ า  “รัตนประสิท ธ์ ”                  

แก้ไขเป็น “รัตนประสทิธิ์” 

3. หน้า 14 ระเบียบวาระที่  4.5 สรุปเรื่องบรรทัด 3 ค าว่า “สาสตร์” แก้ไขเป็น 

“ศาสตร์” 

4. หน้า 14 ระเบียบวาระที่ 4.5 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ข้อ 1 บรรทัด 2 ค าว่า                

“สาสตร์” แก้ไขเป็น “ศาสตร”์ 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง การจัดท าแผนพันนาด้านต่าง   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

   สืบเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 2 (1/2558) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผูเ้กี่ยวข้องด าเนินการตาม

แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของหนว่ยงาน และน าส่งภายในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นัน้ 

  บัดนี้ ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จงึขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

จัดส่งแผนพัฒนาที่รับผดิชอบ และรายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. ให้ผู้เกี่ยวข้อง รีบด าเนินการจัดส่งแผนพัฒนาที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2558  

2. มอบงานนโยบายและแผน ด าเนินการรวบรวมและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เรื่อง เพลงประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้น าเสนอเพลงประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ช้ันปีที่ 3  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติเพลงประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. มอบหนว่ยกิจการนสิิต ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ชะลอการจัดท าเพลงคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ออกไปก่อน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์จัดเวทรีับฟังข้อเสนอ /เสียงสะท้อนจากนสิิต 

เพื่อประมวลผลส่งรัฐบาล 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รายงานแผนปฏิบัติการ โครงการ “เวทีรับฟัง

ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

 

 

 

 



-9- 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติ ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ โครงการ “เวทีรับฟังความคิดเห็นของนิสิตและ

บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผดิชอบ 

2. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบรหิารการพันนาสังคม 

สรุปเรื่อง 

  ด้วย หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่อง การแต่งตั้ง

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝา่ยเลขานุการ จงึเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการพัฒนาสังคม 

2. มอบงานบริการการศึกษา และสาขาวิชาพัฒนาสังคม ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการพัฒนาสังคม 

2. มอบงานบริการการศึกษา และสาขาวิชาพัฒนาสังคม ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 




