
 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ณ  หองประชุม I -Tech ช้ัน ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม   

๑. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี    ประธานกรรมการ 

๒. อ.ดร.วิทยา  พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

๓. อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๔. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๕. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๖. อ.ปยะพงษ  แดงขํา  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๗. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๘. อ.โชติวุฒ ิ  ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๙. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๑. นางดวงแวว  เช้ือออน  หัวหนางานวิชาการ  ผูชวยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม  

 ๑. อ.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ  ลาปวย 

 ๒. นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑ เรื่อง  แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนหัวหนาสาขาวิชา แทนคนเดิมซึ่งครบวาระการ

ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา จํานวน ๑ ทาน คือ อาจารยนนทรัฐ  บํารงุเกียรติ  

  ที่ประชุม รับทราบ   

 ๑.๒ เรื่อง การแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลุมที่ ๒ ผูดํารงตําแหนง

คณบดีคณะตาง ๆ จํานวน ๒ ทาน คือ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.เพชรรัตน 

บริสุทธ์ิ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ที่ประชุม รับทราบ 

  

 



         หนา  ๒๐ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารตาม

รอบระยะเวลาปรับปรุง น้ัน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือบันทึกขอความ ที่ ว๑๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในการ

ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๔ เรื่อง การเสนอช่ือกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากเดิม อ.ดร.สกุล คํานวนชัย 

เปลี่ยนเปน อ.ดร.วิทยา  พันธุพา เน่ืองจากไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี ประธานที่ประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  รายละเอียด

ดังเอกสารการประชุม  หนา ๓ - ๘  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี  ประธาน  สืบเน่ืองเอกสารหนา ๘ ขอ ๕.๙ เรื่อง การเสนอปรับปรุง

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) น้ัน  เลขานุการ

สภาวิชาการไดจัดทําหนังสือบันทึกขอความ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และเตรียมการเสนอวาระเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตอไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ สืบเน่ืองเอกสารหนา ๗ ขอ ๕.๙ เรื่อง การ    

แตงกายของนักศึกษา โดยเฉพาะเสื้อช็อป พบวาตัวเสื้อมีรูปแบบการปกที่ไมเหมาะสม และมีความหลากหลายไมเปน

รูปแบบเดียวกัน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นดังกลาว 

 ที่ประชุมไดมีการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะที่หลากหลาย และไดขอสรุปเปนมติที่ประชุม ดังน้ี 

 ๑. เห็นชอบใหมีการปรับปรุงรูปแบบเสื้อช็อป ใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งคณะ  

 ๒. กําหนดใหใชผาสีกรมทาซึ่งเปนสีประจํามหาวิทยาลัย และใหกําหนดแถบสีประจําสาขาวิชา 

 ๓. ดานหลังเสื้อไมปกตัวอักษรหรือสัญลักษณใด ๆ ที่บงบอกสาขาวิชา หรือ คณะวิชา 

 ๔. มอบรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ดําเนินการเพื่อนําเขาที่ประชุมในครั้งถัดไป 

  



หนา  ๒๑ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

 ที่มา 

 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดหนาปกหลังเลมรายงานการประชุม   

 นโยบายที่ ๑ ดานการผลิตบัณฑิต   

 นโยบายที่ ๒ ดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   

 นโยบายที่ ๓ ดานการบริการวิชาการแกสังคมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   

 นโยบายที่ ๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 นโยบายที่ ๕  ดานการบรหิารจัดการ 

 ประเด็นแจงเพื่อพิจารณา   

  พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

ทั้ง ๕ ดาน    

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน เสนอเรื่อง การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยกําหนด

เปาหมายไว ภายในปการศึกษา ๒๕๖๐ คณะฯจะตองมีหลักสูตรฝกอบรมใหได อยางนอย ๕ หลักสูตร  เพื่อ

ตอบสนองนโยบายดานการบริการวิชาการ การเพิ่มขีดความสามารถดานการบริการวิชาการและการจัดหารายไดของ

คณะเปนรูปธรรมใหชัดเจน    

 นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา  ทางภาคอุตสาหกรรม ยินดีเขามา

ใชบริการวิชาการ    จังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบการมากกวาแปดรอยสถานประกอบ ที่จะตองปฏิบัติภายใต

กฎหมายหรือ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งกําหนดใหสถานประกอบการจะตองมีระบบความปลอดภัยในโรงงาน 

โดยจะตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ(จป.) เขามาตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ทั้งน้ี 

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ(จป.) ไมไดมีทุกโรงงาน  และสถานประกอบตาง ๆ จํานวนมาก  

ยังไมใหความสําคัญและขาดความพรอมในเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน   จากที่ผานมาพบวาเมื่อเกิด

อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยข้ึนภายในโรงงาน  จะไมไดรับการคุมครองจากการเอาประกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยตาง ๆ   

 กรณีดังกลาว  หากคณะฯมีทีมงานที่สามารถเขาไปตรวจสอบระบบไฟฟาภายในโรงงาน หรือตรวจสอบ

รับรองความปลอดภัยในโรงงานได ก็ยินดีสนับสนุนและจัดหาผูรับบริการใหคณะ  ทั้งน้ี ควรสนับสนุนใหนักศึกษาเขา

มารวมทีมงานเพื่อจะไดมีประสบการณ พบเห็นอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย นอกเหนือจากการเรียนการ

สอนเพียงอยางเดียว 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน กลาวขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนอยางย่ิง 

และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน จึงขอมอบรองคณบดีฝายวิชาการ เปนเจาภาพดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

   



หนา  ๒๒ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ ใหขอมูลตอที่ประชุมเกี่ยวกับระบบการศึกษาใน

ภาพรวม พบวามี ปญหา อุปสรรคในกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงานจริง ลาสุดจากการจัดการสอบคัดเลือกครู

ผูชวยมีปญหามากมายในเรื่องคุณสมบัติของผูสมัคร ทําใหเจาหนาที่ตองแกปญหาเฉพาะหนาและมีความยุงยากใน

การปฏิบัติงานตองวินิจฉัยขอกําหนดตาง ๆ  ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากความไมชัดเจนของขอมูล ทําใหสั่งการของผูบรหิาร

ระดับสูงลงสูการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังพบปญหาที่จะตามมาอีกหลายประเด็น อาทิเชน การ

สรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการชุดทํางานตาง ๆ ที่แตกตางไปจากเดิมและยังไมมีขอสรุปที่แนนอน  ยังมีเรื่องของ

การยุบรวมหนวยงาน สถานที่ทํางาน บุคลากรทางการศึกษายังขาดทิศทางที่ชัดเจน  ขอมูลเหลาน้ียังไมรวมถึง

ศักยภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด  อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะตองมีบทบาท

สําคัญในการเปนที่พึ่งเรื่องการศึกษาใหกับจังหวัด  คณะกรรมการการศึกษามีแนวคิดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เปนศูนยรวมกลไกในการออกแบบผลิตสื่อการสอน ซึ่งในเบื้องตนกําหนดใหจัดทํารายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน  โดยกําหนดใหโรงเรียนนําไปถายทอดความรูซึ่งใชสื่อการสอนที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง

จังหวัด  

 ที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การให

นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ  ควรพิจารณาอยางไรหากพบกรณี ดังตอไปน้ี 

  ๑. นักศึกษาต้ังครรภ คณะฯจะยินยอมใหนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพไดหรือไม 

  ๒. กรณีไดรับอนุญาตใหฝกประสบการณวิชาชีพแลว คณะฯทราบภายหลังวาต้ังครรภ จะเรียกนักศึกษา

กลับหรือไม 

  ซึ่งทั้งสองกรณีมีผลตอภาพลักษณขององคกรและความปลอดภัยของนักศึกษา  

  มติที่ประชุม  ใหชะลอการพิจารณา และควรเสนอมหาวิทยาลัยฯเปนผูพิจารณาสั่งการ เน่ืองจากใน

ประเด็นดังกลาวมีกฎหมายคุมครองอยู คือ พ.ร.บ.การปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง

กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบคุมครองนักศึกษาที่ต้ังครรภใหไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและ

ตอเน่ือง  

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการจัด

โครงการใหคําปรึกษาทางวิชาการ กรณีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งกําหนดจัดโครงการในวันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐  

  มติที่ประชุม รับทราบ 



หนา  ๒๓ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ปยะพงษ  แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การผลักดันและ

ขับเคลื่อนใหคณาจารยภายในคณะสงบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ให

มากข้ึน เน่ืองจาก เกณฑการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการกําหนดใหมีบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลาย

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก บทความจากหนวยงานอื่นจําเปนตองมากกวา ๕๐% หากคณาจารยเราสง

บทความเพิ่มข้ึนเราสามารถเก็บบทความจากภายนอกไวสําหรับใชในฉบับถัดไปได ทั้งน้ี เพื่อใหวารสารวิชาการออก

ตรงตามรอบเวลาที่กําหนด  

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการ 

  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังน้ี 

  ๑. การขอใชอาคารวางเปลา ซึ่งอยูบริเวณขางตึกศูนยวิทยาศาสตรฯ เพื่อใชสําหรับการผลิตสื่อ

ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง จะสามารถดําเนินการไดหรือไม 

  ๒. เรื่อง การจํานวนนักศึกษาเขาใหมประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีจํานวนนอยมาก คณะฯจะ

พิจารณาหาวิธีการขับเคลื่อนอยางไรใหมีนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

  มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณาดําเนินการ      

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   ไมม ี

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

และภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๑๘-๒๒ 

  มติที่ประชุม  

  ๑. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๑ รายวิชา 

  ๒. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ กรณีขอแก ร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ จํานวน 

๑ รายวิชา  ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา และประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

จํานวน ๑ รายวิชา  

 ๕.๘ เรื่อง  อาจารยประจําคณะมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน จํานวน ๒ คน ดังน้ี 

 ๑. อาจารย ดร.ลลิลธร มะระกานนท สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

 ๒. อาจารย ดร.วิทูรย  ชิงถวยทอง สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองทาน 



หนา  ๒๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑  ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย เสนอที่ประชุมเรื่อง การจัดหารายได โดยการจัดทําหลักสูตร

ฝกอบรม น้ัน คณะฯควรดําเนินการสํารวจความพรอมในเรื่องของครุภัณฑซึ่งมีจํานวนไมนอยที่คณะไดรับ

งบประมาณในการจัดหา ซึ่งเห็นควรนํามาใชใหเกิดประโยชนคุมคาอยางเก็บไวเฉย ๆ   ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงการดูแล

นักศึกษาใหมีคุณภาพควบคูไปกับการจัดหารายไดดวย 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๖.๒  เรื่อง แจงกําหนดการคัดเลือกคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ  ในวันพุธที่ ๒๖ 

เมษายน ศกน้ี เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม I - TECH  

 ๖.๓ เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไป กําหนดประชุมในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๓.๐๐ น. 

 ประธานกลาวปดประชุม 

    

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

              

 

            นางดวงแวว   เช้ือออน  

            ผูจดรายงานการประชุม 

 

        

              นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี

            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


