
  
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา  เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๙. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์โกเมน หมายมั่น หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์พุทธพร ไสว หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๙. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 
๒. นางธนิษฐา ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด ไปราชการ 
 

 

 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
  ประธานแจ้งให้ทราบว่ามีการก าหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เอกสารหมายเลข ๑) โดยระดับคณะการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต้องเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  ให้คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 
การวิจัยการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ส านักวิทยบริการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ การไปศึกษาดูงานต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีส่งมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณและการปรับลด
งบประมาณของหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและเบิกจ่ายล่าช้า 
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ให้เร่งรัดพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้
มากขึ้น หาวิธีการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบูรณาการกับด้านต่างๆ น าผลการวิจัยมาต่อ
ยอดเป็นโครงการบริการวิชาการ มีแผนการบริการวิชาการในภาพรวม เพิ่มโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที ่       

๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๒)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๕๙  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานผลการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓ 
 ประธานรายงานผลการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ (เอกสารหมายเลข ๓ ) มีผู้เข้าร่วม
งานทั้งสิ้น ๔๐๒ คน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๒๑๖ คน โรงเรียนเข้าร่วมงาน จ านวน ๒๑ โรงเรียน ผู้เข้าชม
งานทราบข้อมูลข่าวสารจากครู/อาจารย์แนะแนวมากที่สุด สาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจเข้าเรียนเรียนต่อมาก
ที่สุดคือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ช่องทางที่ผู้เข้าร่วมงานเข้าถึงได้มากที่สุดคือ Facebook ความพึงพอใจต่อการจัด
งานมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ผู้เข้าร่วมงานชื่นชอบการจัดนิทรรศการของบูธคณะฯ มากที่สุด ความคิดเห็น
สนับสนุนการจัดโครงการในครั้งต่อไป ร้อยละ ๑๐๐ รูปแบบการจัดกิจกรรมเห็นควรให้แสดงผลงานของนักศึกษา
มากท่ีสุด ความสะดวกต่อการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เห็นด้วยร้อยละ ๙๓.๓๓ โดยมีข้อเสนอแนะ 
เช่น จัดงานหลายๆ จุด สถานที่ควรกว้างขวางกว่านี้ เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมเห็นควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัด
ประกวดโครงงานระดับมัธยมปลาย เป็นต้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 อาจารย์นัฐ พันธ์ พูนวิวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอร่าง แผนยุทธศาสตร์  ๕ ปี         
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (เอกสารหมายเลข ๔) ที่ผ่านการน าเสนอและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณาจารย์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  



 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง เพ่ือ
อนุมัติแผนและน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐ ของสาขาวิชา 
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอแบบเอกสารการจัดท าร่างแผน 

ปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐ ของสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข ๕) เพ่ือให้สาขาวิชาน าเสนอกิจกรรมที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่จะด าเนินการ  
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ โดยสาขาวิชาจะน าไปจัดท ารายละเอียดของแผนตาม
แบบเอกสารและส่งข้อมูลทางอีเมล์ให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในวันอังคารที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือสรุปน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิจารณากลั่นกรองร่างแผนก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
 ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรายงานผลครบ
ทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๖) ดังนี้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี) 
 ๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๙๑ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๐๙ ระดับคุณภาพ ดี 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๔ ปี) 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๑๓ ระดับคุณภาพ ดี 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๒ ปี ต่อเนื่อง) 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๖๒ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. ๔ ปี) 
 ๕. สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๗๘ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ๔ ปี) 
 ๖. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๑๕ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๗. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๐๑ ระดับคุณภาพ ดี 

๘. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๒.๙๑       
 ระดับคุณภาพ ดี 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ. ๔ ปี) 
 ๙. สาขาวิชาการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยคะแนน ๓.๕๔ ระดับคุณภาพ ดี 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่น าเสนอ  
  



 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ งาน ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๗) ดังนี้ 
 ๑. ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานมีผลการประเมินทั้งความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และ
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มากกว่า ๓.๕๑ ซึ่งอยู่ในระดับดี บรรลุเป้าหมาย 
 ๒. จ านวนโครงการบริการบริการวิชาการทั้งหมด ๘ โครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
ด าเนินการได้เสร็จสิ้น จ านวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ๓. จ านวนโครงการบริการบริการวิชาการทั้งหมด ๘ โครงการ ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน ทั้งหมด ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ บรรลุเป้าหมาย 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่น าเสนอและให้สาขาวิชาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เร่งด าเนินการกิจกรรมด้านการ
บริการวิชาการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
 ๕.๓ การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอวงเงินงบประมาณที่คณะฯ ได้รับ
จัดสรรภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๘) โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน ๓,๕๖๗,๐๐๐ บาท เงินรายได้ จ านวน ๗,๘๔๘,๐๐๐ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๑๕,๗๐๐๐ บาท ซึ่งลดลงจากปีที่
ผ่านเนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง  
 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะฯ จะด าเนินการจัดสรรตามภารกิจที่
จ าเป็นและจัดสรรสัดตามส่วนของเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจะขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอีก
ครั้งในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ส าหรับการซื้อจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่            
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเบิกจ่ายขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่น าเสนอและด าเนินการ 
 ๕.๔ การก ากับติด มคอ.๓ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๙ 
 ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ (เอกสารหมายเลข ๙) ซึ่งส่งครบทุกรายวิชาแต่มีบางหลักสูตรภาระงาน
สอนไม่ตรงกับความเป็นจริง ขอให้ทุกหลักสูตรแจ้งอาจารย์ตรวจสอบภาระงานสอนของตนเองโดยตรวจสอบจาก
เวปไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและแจ้งข้อมูลกลับมายังฝ่ายวิชาการภายในวันศุกร์ที่         
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่น าเสนอและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ บันทึกสรุปรายรับ-รายจ่าย การเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 ประธานน าเสนอรายละเอียด รายรับ-รายจ่ายจากการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ของสาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ซึ่งน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด 
 มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นควรให้จัดท ารายละเอียดรายการรับ -จ่าย โดยสรุป
รายละเอียดในแต่ละครั้งที่เข้าท าการแข่งขันให้ชัดเจน ตรวจสอบได้  
 ประธานเห็นชอบตามมติที่ประชุมและจะแจ้งให้อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม ด าเนินการตามที่
เสนอ 
 



 ๖.๒ การเปลี่ยนชื่อคณะฯ 
 ประธานแจ้งว่าอธิการบดีสอบถามถึงการเปลี่ยนชื่อคณะ หากประสงค์จะเปลี่ยนชื่อคณะ 
สามารถด าเนินการได้ ซึ่งคณะฯ ด าเนินการสอบถามบุคลากรของคณะฯ ในเบื้องต้นแล้วแต่ข้อมูลยังไม่เพียงพอกับ
การตัดสินใจ ขอให้ที่ประชุมน าไปพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๓ เชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครูช่าง 
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูช่างใน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๙ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิษณุกรรม 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

 ๖.๔ ขอรายช่ืออาจารย์ผู้ท าหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิต 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอรายชื่ออาจารย์ผู้ท าหน้าที่
ฝึกซ้อมบัณฑิตซึ่งในปีนี้อาจารย์ผู้ท าหน้าที่ฝึกซ้อมบัณฑิตต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยและขอความร่วมมือแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธี จ านวน ๘ 
คน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๕ งาน สนส. วิชาการ 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดงาน สนส. วชิาการ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ซึ่งจะมีการแสดงผลงานต่างๆ ของอาจารย์ กิจกรรมนี้สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมจะน าหุ่นยนต์ที่ได้รับ
รางวัลไปจัดแสดงในงานและนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ จะเข้ารับโล่ห์จากมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๖ งาน Art & Design  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม เชิญร่วมงาน Art & Design ครั้งที่ ๖ (ASEAN) ระหว่างวันที่         
๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๕ น. 
 
 

      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
            คณบดี 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
 
 

 


