
1 

 

รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

ครั้งที่ 36(12)/2565 
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
-------------------------------------------------------------- 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต                กรรมการ  
     (นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด) 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
4. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม   กรรมการ 
    (นางสาวอรทัย   มหาวรรณ) 
5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ปุระพรหม)  
6. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
    (นายปวินท์ ระมิงค์วงศ์) 
7.ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์   กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  ตาแปง)  
8. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุรยิางคศาสตรสากล  กรรมการ 
    (นายนคร คำร้อง) 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ  วานิชบูรณ์      กรรมการ 
10. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์       เลขานุการ   
11. นางสาวจุฑารัตน์   อวดหาญ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
1.รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ    กรรมการ 
   (นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ)   
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 เริ่มประชุม เวลา 12.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ 

1. ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 -ไม่มี- 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต  
 1.กำหนดแผนการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
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2.กำหนดแผนการดำเนินการการประกันคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 
 3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือ

มอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  เพ่ือ
ดำเนินการรองรับมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพที่ยั ่งยืน สร้างความมั่นใจและ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ 
https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 4. ทุนสนับสนุน Super KPIs1.1(ด้านวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Super KPIs 
1.1.1-1.1.5) ทั้งนี้ขอให้แต่ละหลักสูตรประชาสัมพันธ์ภายในหลักสูตรที่อาจารย์ผู ้ที ่ประสงค์รับทุนนำส่งข้อมูล
แผนงานยังฝ่ายวิชาการภายในวันที ่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื ่อรวบรวมนำส่งตามกำหนดในวันที ่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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 5. โครงการหลักสูตรระยะสั้น ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจริงของชุมชน และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดสรรงบประมาณดำเนินการจำนวน 40,000 
บาท ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มดังนี้ 

 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
1. ตามที่คณะได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ซึ่งได้รับอนุเคราะห์

งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตาม
แผนงาน ทั้งนี้ในการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการดังกล่าวต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เพ่ือดำเนินการจนกว่าจะ
ปรับปรุงแล้วเสร็จในรายระเอียดดังนี้ 
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2. ตามท่ีคณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ในงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ ์และเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับรายชื่อบุคลากรในสังกัดใน
การทำหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในรายละเอียดดังนี้  
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มต ิที่ประชุมรับทราบ 
4. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

1. ทุนสนับสนุน Super KPIs1.1(ด้านวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Super KPIs 
1.1.1-1.1.5) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

-นางสาวดุจฤดี  มรรคประเสริฐ Super KPIs 1.1.4 ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และ Super KPIs 1.1.5 ด้านทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจาก
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย  เล่งอ้ี Super KPIs 1.1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร(Non-degree) 

-นางสาวอรทัย  มหาวรรณ Super KPIs 1.1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Pre-degree)  

-นายเกียรติศักดิ์  ใสสอาด Super KPIs 1.1.3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  

  -นายสุธี  เมฆบุญส่งลาภ Super KPIs 1.1.3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
   2. การปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการหลังที่ 1 และหลังที่ 2 ทางหลักสูตรได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์
ภายในอาคารไปจัดเก็บไว้ ณ อาคารปฏิบัติการหลังที่ 3 และหลังที่ 8 ทั้งนี้ ในด้านการเรียนการสอนได้ประสานงาน
และจัดทำแผนการสอนขอใช้พื้นที่ชั้น 1 ห้อง SAFA Multipurpose Room 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนของนิสิต
ในหลักสูตรต่อไป  

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดทำแผนการนำนิสิตชั้นปี 2 
และ 3 ไปทัศนศึกษา ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 สถานที่กำหนดไว้เบื้องต้น ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ทางภาคใต ้ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ 

5. ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
1. การประชุมภายในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เมื่อ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาการปรับแผนการสอนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ  
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดทำแผนทัศนศึกษาของ

นิสิตในสังกัดในช่วงเดือนมกราคม 2566 
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้ปรับปรุง มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะใช้ในปีการศึกษา 2/2565 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
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 6. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดทำแผนกิจกรรมทัศน
ศึกษาของนิสิตในสังกัดในช่วงเดือนมกราคม 2566 
  2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  ได้มีการประชุมหารือกับ
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตามท่ีได้มบีันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนิน
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (MiniTCDC Link) ในการจัดงาน Chiang Mai 
Design Week ระหว่างวันที่ 3 -11 ธันวาคม พ.ศ 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์แต่ละหลักสูตรรวบรวมและคัดเลือก
ผลงานนิสิตในสังกัดไปร่วมแสดงในงานตามวันเวลาดังกล่าว 
มต ิที่ประชุมรับทราบ     
 7. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 
  1.การประชุมภายในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  ได้มีเรื ่อง
พิจารณาดังนี้ 

  - การร่วมงานแสดง“ดนตรี อว.” ได้ดำเนินการเลือกหัวหน้าฝ่ายงานในการดำเนินการเพ่ือ
ความเป็นระบบ และติดตามงานที่มอบหมาย โดยได้ผลการดำเนินงานดังนี้ ฝ่ายดนตรี หัวหน้าฝ่าย คือ อาจารย์สันติ  
ศิริคชพันธุ์ ฝ่ายนาฏศิลป์ หัวหน้าฝ่าย คือ อาจารย์ภูดิท ศิริวัฒนกุล 
    -การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้อาจารย์มีภาระงาน
สอนครบตามจำนวนชั่วโมงภาระงานด้านการสอน และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำการดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
มต ิที่ประชุมรับทราบ    
 8. ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
  1. หลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มีกิจกรรมร่วมแสดง
ดนตรีในงานดนตรี ทปอ. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง 
  2. ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องซ่อมแซม ได้แก่ พาวเวอร์
แอมป์ชุดเครื่องเสียง จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องขยายเสียงกีต้าร์ไฟฟ้าพร้อมลำโพง จำนวน 1 ตัว  
มต ิที่ประชุมรับทราบ   
 9. ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้คณะสถาปัตยกรรม
ศาสร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 3,987,800 บาท ซึ่งคณะสามารถดำเนินการ
เพ่ือทำเอกสารขอใช้งบประมาณในระบบ E-budget ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 และบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายใน
ระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
  2. งบครุภัณฑ์การศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้คณะสถาปัตยกรรมศาสร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 2,688,800 บาท 
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3. มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
เห็นชอบเปลี ่ยนแปลงชื ่อหลักสูตร จาก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสคตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เป็น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสคตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสห
วิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์(หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 
  4. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินการ 

1) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 -นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น อยู่ระหว่างประเมินและติดตามผลการประเมินของ

กรรมการผู้ทรงวุฒิ 
 -นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน 
 -นายปัณณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน 
 -นายนคร คำร้อง อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

ผลงานทางวิชาการ 
 -นางสาวอรทัย มหาวรรณ อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธาน

สาขาวิชา 
2) การลาศึกษาต่อบุคลากรในสังกัด ระดับดุษฎีบัณฑิต สถานะปกติ ประกอบด้วย 
 -นางภัคธิมา วังยาว 
 -นายปณิธาน ประมูล 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
5. เสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจำปี 2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้หน่วยงานภายในเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้าน
การสอน พศ. 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่จะได้รับเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่น ด้านการสอนจะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่ง
จากคุณสมบัติดังกล่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ยังไม่มีบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการประเมิน
ระดับอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยระดับ 3 ขึ้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

  6. ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ออกแนวปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและ
ห้องประชุม เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการและบุคลากร นิสิตที่ใช้พ้ืนที่ ประกอบกับคณะกรรมการประจำคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 35(11)/2565 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เห็นชอบในแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงขอแต่ละ
หลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่ตามแนวปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตาสมเอกสารแนบ 
  7. ตามที่คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 33(9)/2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 รับทราบ
แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และวิธีแสดงการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  ซึ่งกำหนดวิธีแสดง 
การมาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้ลงเวลาเข้า-ออก ด้วยวิธีสแกนใบหน้าและ/หรือสแกนลายนิ้วมือ ทั้งนี้
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เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด 
เข้าบันทึกข้อมูลใบหน้าและลายนิ้วมือในระบบเครื่องสแกนในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 25656 ถึง 15 พฤศจิกายน 
2565 โดยติดต่อฝ่ายบุคคล(นายกฤตยชญ์  วงษ์หาญ) ต่อไป 
มต ิที่ประชุมรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 35(11)/2565 วันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมแนบ 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 35(11)/2565 วันที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2565 โดยไม่มีแก้ไข  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

-ไม่มี-       
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
  1.แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการ 12 หลัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ 
  ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร
คณะและอาคารปฏิบัติการ 12 หลัง รวมถึงการได้รับงบประมาณในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
แนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับ ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แผนงานดำเนินการและนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอข้อมูลร่างแนวปฏิบัติเพ่ือที่
ประชุมได้พิจารณาต่อไป รายละอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

การพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วตามข้อมูลร่างแนวปฏิบัติที่ฝ้ายเลขานุการเสนอ เนื่องจากพื้นที่อาคาร

ปฏิบัติการ 12 หลัง ที่ผ่านมาได้ให้แต่ละหลักสูตรได้เข้าใช้พื้นที่โดยแบ่งพื้นที่อาคารของหลักสูตรแต่ละหลังทำการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามแผนงานภายในหลักสูตรของอาจารย์แต่ละคน  กรณีการพิจารณากำหนด
แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ใหม่นั้น เห็นว่าควรที่จะเสนอเรื่องให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกคน ได้ร่วมพิจารณาในการใช้พ้ืนที่
ด้วย เนื่องจากในอาคารปฏิบัติการส่วนหนึ่งอาจต้องกำหนดให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน ประกอบกับเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนงานกรณมีีการปรับปรุบซ่อมแซมอาคารดังกล่าวในอนาคต ต่อไป 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 
  1. มอบแต่ละหลักสูตรนำเรื่องเสนอในการประชุมภายในหลักสูตร 
  2. บรรจุเรื่องเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
  -ไม่มี- 
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ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  

           
     (นางสาวจุฑารัตน์  อวดหาญ) 
นักวิเคระห์นโยบายและแผน(บันทึก) 

                  
           (นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์) 
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ(จัดทำ) 
  

           
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์  บุญมา) 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร(ตรวจ) 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 


