รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 38 (6/2562)
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
………………...............…………
คณะกรรมการที่มาประชุม
1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร.รัตยิ า ฟิชเชอร์)
กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน)
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม (ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์)
กรรมการ
5. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร) กรรมการ
6. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อ.วิลาสินี วดีศริ ิศักดิ์)
กรรมการ
7. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อ.สุธินี ชุติมากุลทวี)
กรรมการ
8. อ.กัลยาพร
กันอิน
กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์
ชูเชิด
เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ (ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง) เข้าร่วมชีแ้ จง
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ และศิลปวัฒนธรรม (อ.ถิรายุส์ บำบัด)
เข้าร่วมชีแ้ จง
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (อ.ทวีป มหาสิงห์)
เข้าร่วมชีแ้ จง
4. ดร.ณวิญ
เสริฐผล (แทนประธานหลักสูตร ศศ.บ.)
เข้าร่วมชีแ้ จง
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ประยงค์
จันทร์แดง
ติดภารกิจ
2. ดร.ณัฐฑรี
สินธุนาวา
ติดภารกิจ
เริม่ ประชุม เวลา 15.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 38 (6/2562) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 1.1 ประธานแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1.1 ประธานแจ้งเรื่องจำนวน TCAS รอบแรกที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรของ
คณะฯ ว่ามีจำนวน 325 คน (รวมทุกหลักสูตร)
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 38 (6/2562)
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ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2 ประธานแจ้งเรื่องการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ว่า คณะฯ
มีกำหนดจัดงานในวันที่ 8 มกราคม 2563 บริเวณห้องสำนักงาน B 201 ซึ่งมีกิจกรรมการแลกของขวัญ
กำหนดจำนวนราคาไม่ เกิ น 300 บาท, การจั บ สลากรางวั ล พิ เศษจากผู้บ ริห าร โดยเริ่ม ตั้งแต่ เวลา
11.30 น. เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 9 มกราคม 2563 ทั้งนี้ขอมอบหมายให้
รองคณบดี จัดเตรียมของขวัญรางวัลพิเศษเพื่อเข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 ประธานแจ้งให้ที่ป ระชุมทราบว่า มหาวิท ยาลัย ขอขอบคุณ คณะฯ ที่ให้
ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลาย ๆ โครงการที่ผ่านมา ทั้งนี้ อ.วิลาสินี วดีศิริศักดิ์
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าอยากขอความอนุเคราะห์คณะฯ
ผลักดันการขออนุมตั ิกรอบอัตรากำลังของคณาจารย์เพิ่ม
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายหลักสูตรจัดทำภาระงานสอนของคณาจารย์
ในสังกัดเพื่อประกอบการขออนุมัตกิ รอบอัตรากำลัง และมอบหมายหน่วยการ
เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือขออัตรากำลังเพิ่มหากได้รับข้อมูลประกอบแล้ว
วาระที่ 1.2 เลขานุการแจ้งเพือ่ ทราบ
1.2.1 นางสาวบุ ษ ยมาส กอกน้ อ ย นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ขอรายงาน
การอนุมัติจ่ายเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานข้อมูลอัตรากำลัง ประจำเดือนธันวาคม
2562 ว่ า ปั จ จุ บั น คณะฯ มี บุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น 48 คน ปฏิ บั ติ ง านจำนวน 42 คน, ลาศึ ก ษาต่ อ 6 คน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.3 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานการลาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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-31.2.4 ฝ่ายบริหาร ขอแจ้งคำสั่ง ม.พะเยา ที่ 3557/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจำคณะรัฐ ศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ลว.31 ต.ค. 62 รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารประกอบ
การประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายประธานหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยการประชุมคัดเลือกและให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.2.5 ฝ่ า ยบริ ห าร ขอแจ้ ง ประกาศ ม.พะเยา เรื่ อ ง การแบ่ งหน่ ว ยงานย่ อ ย
ระดับงาน ภายในสำนักงาน คณะรัฐศาสตร์ฯ พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.6 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอรายงานผลการสืบหา
ข้อเท็จจริง กรณี รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล ส่งผลการเรียนของนิสิตล่าช้า พบว่า มีการส่งผลการเรียนของ
นิสิตล่าช้าจริง โดยเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก จึงมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงระเบี ยบ
ปฏิบัติเรื่องดังกล่าว และตักเตือนด้วยวาจา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.7 ดร.ปิ ย ะวดี โรหิ ต ารชุ น รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ขอรายงานผลการ
ดำเนิ นการโครงการในฝ่ ายวิชาการ ตั้งแต่ ต.ค.2562-ธ.ค.2562 ว่า ฝ่ายวิชาการได้ ดำเนินการจั ด
โครงการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนา-นักปกครองด้าน
ทักษะคอมพิวเตอร์ เมื่อ 26-27 ต.ค.2562 2) โครงการ แรกก้าว: ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 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 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2.8 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอแจ้ง Super
KPI ของฝ่ายวิชาการ ว่าฝ่ายวิชาการได้ยืนยันการร่วมทำ super KPI กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) การผลิต
หลักสูตร Non-degree 1 หลักสูตร 2) การปรับหลักสูตรนักนวัตกรอย่างเข้มข้น : หลักสูตร รป.บ.
(การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 3) การจัดทำ E-Learning จำนวน 4 รายวิชา (กำลังขอเพิ่มเป็น 6
รายวิชา) ทั้งนี้ อ.วิลาสินี วดีศริ ิศักดิ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 38 (6/2562)
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ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ได้ข อให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารายงานการประชุ มคณะกรรมการประจำ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 37 (5/2562) เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 37 (5/2562) เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนือ่ ง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ ต่อแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
2563 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรมรายงาน
ความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ
วาระที่ 4.2 เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายเดือนตามแผนปฏิบตั ิการ
ปีงบประมาณ 2563
ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอเสนอให้ที่
ประชุ ม พิ จ ารณาให้ ความเห็ น/เห็ นชอบ ต่ อเป้ า หมายการดำเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมรายเดื อ นตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็น/เห็นชอบ
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
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-55.1 ประธานกล่าวขอบคุณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่นำนิสิตและบุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒ นธรรม ขอความ
อนุเคราะห์หลักสู ตรพิจารณาส่งรายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายฝึกซ้อม ฝ่ายตรวจ
เครื่องแต่งกาย และฝ่ายนั่งในพิธี เพื่อดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติมอบหมายประธานหลักสูตรส่งรายชื่อให้กับหน่วยกิจการนิสิตเพื่อ
ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป และมอบหมายรองคณบดีฝ่าย
วิชาการเป็นกรรมการฝ่ายขานชื่อบัณฑิตของคณะฯ
5.3 อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้ง ให้ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษานิสิตว่าขณะนี้ได้จัดสถานที่เพื่อรองรับ
พันธกิจดังกล่าวฯ แล้ว บริเวณห้อง B 305 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยกิจการ
นิสติ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรแจ้งให้นสิ ิตทราบต่อไป
5.4 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ต่อรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง อ.ณัฏฐิมา มากชู อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ส่งรายงานผลการศึกษาปีการศึกษา 1/2562 ล่าช้า ดังนี้
ตามที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ รายงานว่า อ.ณั ฏฐิมา มากชู อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณ ฑิต (พั ฒ นาสังคม) ได้ส่งรายงานผลการศึกษาปีการศึกษา 1/2562 (AEC) จำนวน 4
รายวิชา ล่าช้า อนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดวันสุดท้ายของการส่งรายงานผล
การศึกษา ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบุคคลดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการเกินกำหนดระยะเวลา
(ดำเนินการส่งรายงานผลการศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
คณะรัฐ ศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. และได้ดำเนินการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดย อ.ณัฏฐิมา มากชู ผูส้ อนได้ให้คำชีแ้ จงกรณีส่งรายงานผลการศึกษาล่าช้าไว้ดังนี้
1. มีภาระงานสอนในภาคการศึ ก ษา 1/2562 (AEC) ค่ อนข้างมาก จำนวน 4
รายวิชา (141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับ การพั ฒ นาท้องถิ่น , 191304 การวางแผนและการ
ประเมินโครงการ, 191301 การดำเนินงานพัฒนาสังคม, 191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับการ
พัฒนาสังคม โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 38 (6/2562)

-62. ช่วงต้นภาคการศึกษา 1/2562 (AEC) ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 62 – 26 ส.ค.
62 ได้ขออนุมัติลาป่วยกะทันหัน เพื่อเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน เป็นผลทำให้ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกาย
ประมาณ 3 สั ป ดาห์ เพราะหลั งการผ่ าตัดไม่สามารถนั่งทำงานได้เป็น เวลานานติดต่อกั น จึงส่งผล
กระทบต่อการจัด การเรีย นการสอน เช่น การตรวจข้อสอบย่อยและการตรวจรายงานของนิสิตที่ได้
มอบหมายไว้ตงั้ แต่ต้นภาคการศึกษา
3. ต้ อ งเดิ น ทางไปเข้ า เรีย นในระดั บ ปริญ ญาเอก (ภาคทฤษฎี ) ในหลั ก สู ต ร
ปรัชญาดุ ษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา ณ สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริหาร
ศาสตร์ (ใช้เวลาในการลาศึกษาต่อบางส่วน/ไม่เกิน 6 ชม.ต่อสัปดาห์) ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวดังกล่าวฯ
ทั้งนี้ค ณะกรรมการฯ ได้พิ จารณาแล้วเห็นว่า อ.ณั ฏ ฐิม า มากชู ป่วยฉุ ก เฉิ น
ทำให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่จริง ประกอบกับมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ
1. มีมติให้ดำเนินการตักเตือนนางสาวณัฏฐิมา มากชู เป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากป่วยจริง
2. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.5 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเสนอรายละเอีย ดระเบียบวาระการประชุมประจำ ในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ประชุ ม ในครั้ ง ต่ อ ๆ ไป ทั้ ง นี้ ส ามารถเสนอความเห็ น ได้ ที่ ง านนโยบายและแผน
เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมมีมติมอบหมายงานนโยบายและแผน ติดตาม รวบรวมข้อมูลเสนอ
รายละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป
5.6 ดร.รัติยา ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านนิ เทศนิ สิ ต ฝึ ก งาน ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายให้ ค ณาจารย์ ที่ จ ะเดิ น ทางไป
ปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ต้องทำหนังสือขอเข้านิเทศ พร้อมกั นนี้ต้องได้รับ หนังสือตอบรับ จากหน่วยงาน
ที่ นิ สิ ต ฝึ ก งาน เพื่ อ นำมาเป็ น หลั ก ฐานในการขออนุ มั ติ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานและรายงานค่ าใช้ จ่า ย
(กรณียืมเงิน) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและมอบประธานหลักสูตรแจ้งคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร
ทราบแนวปฏิบัติ
5.7 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ว่า
ให้บุค ลากรในสั งกัด ยึด ถือแนวปฏิบัติก ารขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน และการลาอย่างเคร่งครัด
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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-7มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรแจ้งคณาจารย์ในสังกัดถือปฏิบัติ
5.8 ดร.รัติยา ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้ง แนวปฏิบัติ เรื่อง การลงชื่อ
ตำแหน่ง และผูม้ ีอำนาจอนุมัติหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังนี้
ที่
1

ตำแหน่ง

ผู้มีอำนาจอนุมตั ิ
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
รองคณบดี
คณบดี/
อธิการบดีหรือ
รองคณบดีที่
รองอธิการบดีที่
ผู้ช่วยคณบดี
รักษาการแทน/ ได้รับมอบหมาย
ประธานหลักสูตร
รองคณบดีที่
หัวหน้าสำนักงาน
ได้รับมอบหมาย
หัวหน้างาน
ให้ปฏิบัตกิ าร
ประธานหลักสูตร
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี แทน
ที่กำกับดูแล/หัวหน้า
สำนักงาน/หัวหน้างาน
การลงนามในหนังสือ

รองคณบดี
2 ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้างาน
3 คณาจารย์
4 เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ดำเนินการ
* ภายในประเทศ
ก่อน 3 วันทำการ
** ต่างประเทศ
ก่อน 7 วันทำการ

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายประธานหลักสูตรแจ้งคณาจารย์ในสังกัดถือปฏิบัติ
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 18.30 น.

(นายชัยวัฒน์ ชูเชิด)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
เลขานุการ

(ดร.รัตยิ า ฟิชเชอร์)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
กรรมการ
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