
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คร้ังท่ี 38 (6/2562) 

รายงานการประชมุคณะกรรมการประจำคณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 

ครั้งที ่38 (6/2562) 

วนัพธุ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชมุคณะรฐัศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการที่มาประชมุ 

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก)  ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร.รัตยิา ฟิชเชอร์)     กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน)    กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์)  กรรมการ 

5. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร) กรรมการ  

6. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อ.วิลาสิน ีวดีศริิศักดิ์)   กรรมการ 

7. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (อ.สุธินี ชุติมากุลทวี)  กรรมการ 

8. อ.กัลยาพร  กันอิน       กรรมการ 

9. นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ        เลขานุการ 

ผู้เข้ารว่มประชมุ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ (ผศ.ดารารัตน์  คำเป็ง) เข้าร่วมชีแ้จง   

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและศิลปวัฒนธรรม (อ.ถิรายุส์ บำบัด)  เข้าร่วมชีแ้จง 

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (อ.ทวีป มหาสิงห์)    เข้าร่วมชีแ้จง 

4. ดร.ณวิญ  เสริฐผล (แทนประธานหลักสูตร ศศ.บ.)   เข้าร่วมชีแ้จง 

ผู้ไม่มาประชมุ 

1. ผศ.ดร.ประยงค์  จันทร์แดง      ติดภารกิจ 

2. ดร.ณัฐฑรี  สินธุนาวา      ติดภารกิจ 

  
 

เริม่ประชมุ เวลา 15.00 น. 

  ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 38 (6/2562) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งแจ้งเพือ่ทราบ 

 วาระที่ 1.1  ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องจำนวน TCAS รอบแรกที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรของ 

คณะฯ ว่ามีจำนวน 325 คน (รวมทุกหลักสูตร)  

  จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ว่าคณะฯ 

มีกำหนดจัดงานในวันที่ 8 มกราคม 2563 บริเวณห้องสำนักงาน B 201 ซึ่งมีกิจกรรมการแลกของขวัญ

กำหนดจำนวนราคาไม่เกิน 300 บาท , การจับสลากรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  

11.30 น. เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 9 มกราคม 2563 ทั้งนี้ขอมอบหมายให้

รองคณบดี จัดเตรียมของขวัญรางวัลพิเศษเพื่อเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

  จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.1.3 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะฯ ที่ให้

ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลาย ๆ โครงการที่ผ่านมา ทั้งนี้ อ.วิลาสินี วดีศิริศักดิ์ 

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอยากขอความอนุเคราะห์คณะฯ 

ผลักดันการขออนุมตัิกรอบอัตรากำลังของคณาจารย์เพิ่ม    

  จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายหลักสูตรจัดทำภาระงานสอนของคณาจารย์ 

  ในสังกัดเพื่อประกอบการขออนุมัตกิรอบอัตรากำลัง และมอบหมายหน่วยการ 

  เจ้าหนา้ที่จัดทำหนังสือขออัตรากำลังเพิ่มหากได้รับข้อมูลประกอบแล้ว  
 

 วาระที่ 1.2 เลขานกุารแจ้งเพือ่ทราบ 

 1.2.1 นางสาวบุษยมาส กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี  ขอรายงาน 

การอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 1.2.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานข้อมูลอัตรากำลัง ประจำเดือนธันวาคม 

2562 ว่าปัจจุบันคณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 48 คน ปฏิบัติงานจำนวน 42 คน, ลาศึกษาต่อ 6 คน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.3 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานการลาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.4 ฝ่ายบริหาร ขอแจง้คำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3557/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลว.31 ต.ค. 62 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชุม จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายประธานหลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 บริหารหลักสูตร โดยการประชุมคัดเลือกและให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

 ประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 1.2.5 ฝ่ายบริหาร ขอแจ้งประกาศ ม.พะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย 

ระดับงาน ภายในสำนักงาน คณะรัฐศาสตร์ฯ พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2.6 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอรายงานผลการสืบหา

ข้อเท็จจริง กรณี รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล ส่งผลการเรียนของนิสิตล่าช้า พบว่า มีการส่งผลการเรียนของ

นิสิตล่าช้าจริง โดยเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก จึงมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงระเบียบ

ปฏิบัติเรื่องดังกล่าว และตักเตอืนด้วยวาจา จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

   1.2.7 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอรายงานผลการ

ดำเนินการโครงการในฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่ ต.ค.2562-ธ.ค.2562 ว่า ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัด

โครงการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนา-นักปกครองด้าน

ทักษะคอมพิวเตอร์ เมื่อ 26-27 ต.ค.2562 2) โครงการ แรกก้าว: ปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีที่ 4 เพื่อการ

ฝึกงานและสหกิจศึกษา (โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนา-นักปกครอง) เมื่อวันที่ 30 ต.ค.

2562 3) โครงการพัฒนาหลักสูตร SPSS เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย.2562 4) โครงการ Get to Know SPSS 

ร่วมกับ โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เมื่อ 23-24 พ.ย 2562 จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

    1.2.8 ดร.ปิยะวดี โรหติารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้ง Super 

KPI ของฝ่ายวิชาการ ว่าฝ่ายวิชาการได้ยืนยันการร่วมทำ super KPI กับมหาวิทยาลัย ดังนี ้1) การผลิต

หลักสูตร Non-degree 1 หลักสูตร 2) การปรับหลักสูตรนักนวัตกรอย่างเข้มข้น : หลักสูตร รป.บ.  

(การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 3) การจัดทำ E-Learning จำนวน 4 รายวิชา (กำลังขอเพิ่มเป็น 6 

รายวิชา) ทั้งนี ้อ.วิลาสินี วดีศริิศักดิ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติจงึขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 37 (5/2562) เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอทีป่ระชมุเพือ่พิจารณารบัรองรายงานการประชุม 

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 37 (5/2562) เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่งสืบเนือ่ง 

  - ไม่มี –  

  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่ 4.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ ต่อแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2563 จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 พิจารณาใหค้วามเห็น/เห็นชอบ 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรมรายงาน

ความคบืหนา้ให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ 
 

 วาระที่ 4.2 เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายเดือนตามแผนปฏิบตัิการ 

ปีงบประมาณ 2563 

   ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ ต่อเป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายเดือนตาม

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

พิจารณาใหค้วามเห็น/เห็นชอบ 

มติ  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ  
  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
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  5.1 ประธานกล่าวขอบคุณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่นำนิสิตและบุคลากร เข้าร่วม

กิจกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  5.2 อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ขอความ

อนุเคราะห์หลักสูตรพิจารณาส่งรายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายฝึกซ้อม ฝ่ายตรวจ

เครื่องแต่งกาย และฝ่ายนั่งในพิธี เพื่อดำเนนิงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศกึษา 2561    

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ ที่ประชุมมีมติมอบหมายประธานหลักสูตรส่งรายชื่อให้กับหน่วยกิจการนสิิตเพื่อ 

 ดำเนนิการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป และมอบหมายรองคณบดีฝ่าย 

 วิชาการเป็นกรรมการฝ่ายขานช่ือบัณฑติของคณะฯ 

  5.3 อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษานิสิตว่าขณะนี้ได้จัดสถานที่เพื่อรองรับ

พันธกิจดังกล่าวฯ แล้ว บริเวณห้อง B 305 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยกิจการ

นิสติตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรแจง้ให้นสิิตทราบต่อไป 

 5.4 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง อ.ณัฏฐิมา มากชู อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ส่งรายงานผลการศกึษาปีการศกึษา 1/2562 ล่าช้า ดังนี้   

ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรายงานว่า อ.ณัฏฐิมา มากชู อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ได้ส่งรายงานผลการศึกษาปีการศึกษา 1/2562 (AEC) จำนวน 4 

รายวิชา ล่าช้า อนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดวันสุดท้ายของการส่งรายงานผล

การศึกษา ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบุคคลดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการเกินกำหนดระยะเวลา 

(ดำเนนิการส่งรายงานผลการศกึษา ในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2562) 

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. และได้ดำเนินการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดย อ.ณัฏฐิมา มากชู ผูส้อนได้ให้คำชีแ้จงกรณีส่งรายงานผลการศกึษาล่าช้าไว้ดังนี้ 

1. มีภาระงานสอนในภาคการศึกษา 1/2562 (AEC) ค่อนข้างมาก จำนวน 4 

รายวิชา (141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น, 191304 การวางแผนและการ

ประเมินโครงการ, 191301 การดำเนินงานพัฒนาสังคม, 191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการ

พัฒนาสังคม โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)  
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2. ช่วงต้นภาคการศึกษา 1/2562 (AEC) ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 62 – 26 ส.ค. 

62 ได้ขออนุมัติลาป่วยกะทันหัน เพื่อเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน เป็นผลทำให้ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกาย

ประมาณ 3 สัปดาห์ เพราะหลังการผ่าตัดไม่สามารถนั่งทำงานได้เป็นเวลานานติดต่อกัน จึงส่งผล

กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การตรวจข้อสอบย่อยและการตรวจรายงานของนิสิตที่ได้

มอบหมายไว้ตัง้แต่ต้นภาคการศกึษา  

3. ต้องเดินทางไปเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก (ภาคทฤษฎี) ในหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (ใช้เวลาในการลาศกึษาต่อบางส่วน/ไม่เกิน 6 ชม.ต่อสัปดาห์) ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวดังกล่าวฯ 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อ.ณัฏฐิมา มากชู ป่วยฉุกเฉิน  

ทำให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติหนา้ที่จริง ประกอบกับมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปศกึษาต่ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  1. มมีตใิห้ดำเนินการตักเตือนนางสาวณัฏฐิมา มากชู เป็นลายลักษณ์อักษร  

  เนื่องจากป่วยจริง 

  2. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  5.5 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเสนอรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประจำ ในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้เป็นแนว

ปฏิบัติในการจัดประชุมในครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้สามารถเสนอความเห็นได้ที่งานนโยบายและแผน  

เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมมมีตมิอบหมายงานนโยบายและแผน ติดตาม รวบรวมข้อมูลเสนอ 

  รายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป 

  5.6 ดร.รัติยา ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ

เดินทางไปปฏิบัติงานนิเทศนิสิตฝึกงาน ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์ที่จะเดินทางไป

ปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ต้องทำหนังสือขอเข้านิเทศ พร้อมกันนี้ต้องได้รับหนังสือตอบรับจากหน่วยงาน 

ที่นิสิตฝึกงาน เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและรายงานค่าใช้จ่าย  

(กรณียืมเงนิ) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบประธานหลักสูตรแจง้คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร 

  ทราบแนวปฏิบัติ 

  5.7 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ว่า 

ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือแนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน และการลาอย่างเคร่งครัด  

จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรแจง้คณาจารย์ในสังกัดถือปฏิบัติ 

  5.8 ดร.รัติยา ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งแนวปฏิบัติ เรื่อง การลงชื่อ 

ตำแหน่ง และผูม้ีอำนาจอนุมัติหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ที ่ ตำแหนง่ การลงนามในหนงัสือ 
ผู้มีอำนาจอนมุตัิ ระยะเวลา 

ดำเนนิการ ภายในประเทศ ต่างประเทศ 

1 รองคณบด ี รองคณบด ี คณบดี/ 

รองคณบดีท่ี

รักษาการแทน/ 

รองคณบดีท่ี

ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏบัิตกิาร

แทน 

อธิการบดีหรือ

รองอธิการบดีท่ี

ได้รับมอบหมาย 

* ภายในประเทศ

ก่อน 3 วันทำการ 

** ต่างประเทศ

ก่อน 7 วันทำการ 

2 ผู้ช่วยคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

หัวหน้าสำนักงาน 

หัวหน้างาน 

ผู้ช่วยคณบดี 

ประธานหลักสูตร 

หัวหน้าสำนักงาน 

หัวหน้างาน 

3 คณาจารย์ ประธานหลักสูตร 

4 เจ้าหนา้ที ่ รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

ท่ีกำกับดูแล/หัวหน้า

สำนักงาน/หัวหน้างาน 

จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรแจง้คณาจารย์ในสังกัดถือปฏิบัติ 
 

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชมุ  

ปิดประชมุเวลา 18.30 น. 
 
 

 

    (นายชัยวัฒน์  ชูเชิด)                  (ดร.รัตยิา ฟิชเชอร์) 

ผูจ้ดรายงานการประชุม          ผูต้รวจรายงานการประชุม 

        เลขานุการ                    กรรมการ     


