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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 26 (3/2561) 

วันพุธ ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   

เวลา 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์(รศ.พรรณยพุา นพรัก) ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (น.ส.อรญา อนุกลู)    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย (ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยะวดี  โรหิตารชุน)   กรรมการ 

5. หัวหน้าสาขาวชิาพัฒนาสังคม  (น.ส.ไพรนิทร ์ ขัดธิพงษ์)  กรรมการ 

6. หัวหน้าสาขาวชิารัฐศาสตร ์(ดร.รัชตะ พนัธุ์แสง)   กรรมการ  

7. ดร.ณฐัฑรี   สินธุนาวา     กรรมการ 

8. นางรัตยิา  ฟชิเชอร์      กรรมการ 

9. นายชัยวัฒน ์  ชูเชิด       เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการทั่วไป (นายถริายุส์  บ าบดั) เขา้ร่วมช้ีแจง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษาฯ (น.ส.ดารารัตน ์ ค าเป็ง) เขา้ร่วมช้ีแจง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนิสติ (น.ส.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ)  เขา้ร่วมช้ีแจง 

ผู้ไมม่าประชุม 

 - 

 

เร่ิมประชุม เวลา 16.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 26 (3/2561) และขอให้ที่ประชุมพจิารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องการรับทหารเป็นอาจารย์พิเศษ ว่าคณะฯมีแผนรับ

นายทหารเข้าเป็นอาจารย์พิเศษ ช่วยสอนในรายวิชาด้านจิตวิทยามวลชน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะ  

หลังได้รับผลกระทบจากการจ ากัดเสรีภาพทางวชิาการ   



-2- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 26 (3/2561) 

 

 1.1.2 ประธานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง

การอนุโลมให้คณะฯ ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 เรื่องผลงานคณาจารย์ ทั้งนีเ้พื่อเตรียมการ 

ในเรื่องดังกล่าวฯ ขอมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย จัดสรร

งบประมาณจ านวน 50,000 บาท ให้กับ รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี และทีมงาน เพื่อด าเนินโครงการวจิัย

ต่อไป 

 1.1.3 ประธานประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการของคณะฯ 

ระหวา่งวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ดังนี้ วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 58-

61 และระดมความเห็นการจัดท าแผนฯ 62-65 ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องค า, วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 

โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องการสอนในศตวรรษ ที่  21 โดย รศ.ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข  

ณ ห้องประชุมคณะฯ B 305, วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้าโครงการประกันคุณภาพการศึกษา/ 

การพัฒนาหลักสูตร ช่วงบ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

โดย ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ณ ห้องประชุมคณะฯ B 305 ทั้งนีม้อบหมายหัวหน้าสาขาแจ้งคณาจารย์

ในสังกัดเขา้ร่วม หากท่านใดติดภารกิจไมส่ามารถเขา้ร่วมได้ ให้ช้ีแจงเป็นหนังสือ 

    1.1.4 ประธานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง

ทุนการศึกษานิสิตบัณฑิตศึกษา ว่าขณะนี้ยังมีจ านวนทุนเหลืออยู่ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ

มอบหมายคณาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งนิสิตที่สนใจต่อไป 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบตามวาระที่ 1.1.1-1.1.4 
 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 นายชัยวัฒน์ ชูเชิด ขอแจ้งรายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.2 นาย ชัยวัฒน์  ชู เชิด  ขอแจ้ง (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้  1) (ร่าง) ประกาศ ม.พะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561, 2) (ร่าง) ประกาศ 

ม.พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และ

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561, 3) (ร่าง) ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. 2561 4) (ร่าง) ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. 2561 รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

  1.2.3 นายชัยวัฒน์ ชูเชิด ขอแจ้งหนังสือจากคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเขา้ใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุเพื่อการวจิัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งก าหนดการโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าได้

มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทีร่ับผิดชอบงานในด้านการเงิน ด้านแผนและงบประมาณ ด้านพัสดุ/

ครุภัณฑ์ ด้านวิชาการ และด้านบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ระบบ

สารสนเทศฯ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2.5 นายชัยวัฒน์ ชูเชิด ขอแจ้งหนังสือเรื่องการจัดท าแบบฟอร์มเอกสาร

ราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.6 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานการ

อนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจ าเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.7 นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งรายละเอียดเรื่อง

การสร้างฝาย ประจ าปี 2561 ณ โรงเรียนแม่กาห้วยเคียน ซ่ึงร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

คณะวิทยาศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานช่วงบ่าย 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (พิธีส่งมอบฝายและพิธีปิด) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.8 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอรายงานผลการ

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ (การบริหารปกครองของภูมิภาค  

รัฐ ชุมชน ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561  

ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ทั้งนี้นิสิตที่เข้าร่วมจะจัดท าวิดีโอน าเสนอผลการ 

ประชุมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย วางแผนการ

ด าเนินงานจัดงานฯ ครั้งที่ 6 ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพต่อไป 
 

 1.2.9 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้งรายงาน

การประชุมคณะท างานรายงานประจ าปี 2560 ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และได้แจ้งที่

ประชุมเพิ่มเติมว่าขณะนี้อยู่ระหวา่งการตรวจสอบรายละเอียดของร่างรายงานประจ าปีฯ คาดวา่จะเข้า

โรงพิมพ์เดือนกรกฎาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.10 ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ขอรายงานสรุปผล

การด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บผ.7 ) รอบ 6 เดือน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.11 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอแจ้ง (ร่าง) 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2.12 น.ส.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอแจ้งรายช่ือ

ผู้น านิสิตคณะฯ ปีการศึกษา 2561 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1217/2561 ให้ที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 25 (2/2561) เม่ือวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม

ช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังเอกสารแนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 25 (2/2561) เม่ือวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561  

ณ ห้องประชุมช่ัวคราวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่

มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

  - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 การขอส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ น.ส.อรญา อนุกูล 

 ตามที่ น.ส.อรญา อนุกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้ขอรับการ

ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 141301 การด าเนินงานพัฒนาสังคม เพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เม่ือวัน 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี ้บุคคลดังกล่าวฯ ได้แจ้งความประสงคผ่์านคณะ เพื่อขอให้พจิารณาให้ความเห็นชอบต่อผลงานและ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ  
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 วาระท่ี 4.2 การกรอกภาระงานของพนักงานสายสนบัสนุนเพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอขอ

อนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 2 อัตรา 

   ตามที่  ฝ่ายบริหารได้ รับมอบหมายให้ด าเนินการรวบรวมภาระงาน  

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยภาระงานในภาพรวมการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อน าข้อมูล

ดังกล่าวประกอบการยื่นขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง (พนักงานมหาวิทยาลัย) จ านวน 2 อัตรา บัดนีฝ่้าย

บริหารได้ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว นางสาวอรญา อนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอขอ้มูลฯ เพื่อให้

ที่ประชุมพจิารณาให้ความเห็นชอบ  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

พิจารณ าการให้ความเห็นชอบยื่ นขออนุ มัติกรอบอัตราก าลัง  (พนัก งาน

มหาวิทยาลัย) จ านวน 2 อัตรา 1. นักกิจการนิสิต, 2. นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

มติ เห็นชอบ 
 

 วาระท่ี 4.3 รายช่ือโครงการวิจัยและร่างสัญญาทุนวจัิยงบประมาณรายไดค้ณะฯ 

ปีงบประมาณ 2561 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาในรายละเอียดรายช่ือโครงการวิจัยและร่างสัญญาทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะฯ 

ปีงบประมาณ 2561 จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 1. พจิารณา หารือ เรื่อง การรับรองโครงการทุนวจิัยรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 

2. พิจารณา หารือ เรื่อง สัญญาทุนรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2561 

มติ เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
 

 วาระท่ี 4.4 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2562-2565 

   ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย ขอเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาในรายละเอียด (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2562-2565  

จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณา ให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายแผนและวจิัย ด าเนินการเพิ่มเติมรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/

ผู้มีความรู้ฯ เป็นคณะกรรมการอ านวยการ  
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 วาระท่ี 4.5 การประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

   น.ส.ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ

วิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2560 (AUN QA) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณา ให้ความเห็น/เห็นชอบ 

มติ เห็นชอบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. มอบสาขาวชิาส่งเล่ม SAR ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561  

 2. มอบหัวหน้าสาขาวชิาแจ้งให้คณาจารยส์่ง มคอ. เป็นลายลักษณ์อักษร 

 3. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ ด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  5.1 ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย  ขอแจ้งปฏิทินการ

ด าเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้ที่ประชุมทราบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.2 ดร.ปยิะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอแจ้งรายละเอียดจากการเข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ว่ามหาวิทยาลัยจะมีทุนสนับสนุนการจัดท าสื่อ  

E-learning ทุนสนับสนุนรายวชิาละ 20,000 บาท ทั้งนี้หากท่านใดสนใจสามารถขอทราบรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ นายมณมรกต บัวแดง นักวชิาการศึกษา  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.3 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ขอแจ้งรายละเอียดจากการเข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการเกี่ยวกับการจัดสอบ/คุมสอบ/ขอ้สอบ ดังนี ้1) การขอให้

จัดตารางคุมสอบในอาคารคณะฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยแล้ว ทั้ งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา  

2) มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณาจารย์แจ้งข้อมูลจริงในการขายกเลิกการสอบ/จัดสอบเอง  

3) กองบริการการศึกษาอยูร่ะหว่างการจัดท าสถิติ จ านวนวันคุมสอบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.4 นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป ขอแจ้งความ

คบืหน้าเกี่ยวกับหลักสูตรคูข่นาน (ครูสังคม) วา่ขณะนีว้ทิยาลัยการศึกษา ได้ท าหนังสือแจ้งตอบรับมายัง

คณะเกี่ยวกับประวัติอาจารย์ผู้สอนร่วมแล้ว (ผศ.มนตรา  พงษ์นิล, ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์,  

นายถิรายุส์ บ าบัด) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.5 นายถิรายุส์ บ าบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ 

เชิญชวนคณาจารย์เข้าสอนร่วมในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่คณะฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

ให้จัดการเรียนการสอน เช่น วิชาสังคมพหุวัฒนธรรม และรายวิชาพลเมืองใจอาสา จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวชิาการ เสนอขออนุมัติงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาศึกษาทั่วไป 
 

 5.6 ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา ขอแจ้งผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจดีเด่นว่าคณะฯ ได้รับ

รางวัลที่ 3 ทั้งนีข้อขอบคุณคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

    

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 19.00 น. 
 

 .....................................บุคลากร           ...................................รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

     (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)               (นางสาวอรญา อนกุลู) 

ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        เลขานกุาร                    กรรมการ 

               

            


