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รายนามผู'ไม-มาประชุม 

ไม�มี 
รายนามผู'เข'าร-วมประชุม 

ไม�มี 

เริ่มประชุมเวลา 13.15  น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ'งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

1.1.1 คณบดีแจ8งขอบคุณบุคลากรทุกท�านท่ีช�วยเหลืองานอาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา ท่ีได8ถึงแก�กรรม
ด8วยโรคเส8นโลหิตในสมองแตกฉับพลัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ'งท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 กําหนดการทําบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตรและทําบุญอุทิศส�วนกุศลให8กับอาจารย2ทิพย2 
บุญล้ํา นายภูวดล เอียดงามสม และนายชัยธวัช ทองทิพย2 และบุคลากรท่ีล�วงลับไปแล8ว คณะฯ กําหนดเปHนวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2559 โดยสํานักงานคณบดีจะดําเนินการแต�งต้ังคําสั่ง นิมนต2พระสงฆ2 จํานวน 9 รูป และทํา
หนังสือเวียนแจ8งบุคลากร นักศึกษา และคณะต�าง ๆ ในพ้ืนท่ี  



1.2.2 สํานักงานคณบดีได8ดําเนินการติดต้ังหมายเลขโทรศัพท2ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ 
ดําเนินการแจ8งเปHนหนังสือเวียนเรียบร8อยแล8ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 1/2559 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบคณะกรรมการตรวจสอบข8อมูล หากผิดพลาดหรือข8อความไม�ถูกต8อง
สามารถแจ8งข8อมูลได8ท่ีเลขานุการ และรายงานการประชุมหลังการพิจารณารับรองแล8วต8องดําเนินการแสดงผ�าน
เวปไซต2คณะฯ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1.1 ผลการพิจารณาสถานท่ี และเวลาในการจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ2
และแผนปฏิบัติงานประจําปO ครั้งท่ี 1 
  กําหนดจัดโครงการวันท่ี 8-10 มิถุนายน 2559 โดยวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 เปHนการดําเนิน
โครงการภายในมหาวิทยาลัย 9-10 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี ณ เขาสก อ.พนม จ.สุราษฏร2ธานี
กรรมการผู8ทรงคุณวุฒิต8องการให8มีกิจกรรมกลุ�มสานสัมพันธ2 และคณะฯ ต8องการให8บุคลากรทุกคนเข8าร�วม
โครงการดังกล�าว  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสํานักงานคณบดีทําหนังสือเชิญ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  ฝ;ายบริหารและวางแผนแจ'งให'ท่ีประชุมทราบ 

4.1.1 การจัดทํางบประมาณรายจ�ายเงินรายได8 ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ฝ(ายบริหารและวางแผน แจ8งทราบเรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ�ายเงินรายได8 ปO พ.ศ. 2560 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได8ดําเนินการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ�ายเงินรายได8 ปO พ.ศ. 2560 รวมเปHน
จํานวนเงินท้ังสิ้นประมาณ 3,225,200 บาท (สามล8านสองแสนสองหม่ืนห8าพันสองร8อยบาทถ8วน) จากจํานวน
นักศึกษา ปริญญาตรี 138 คน และ ปริญญาโท จํานวน 10 คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

๔.๒  ฝ;ายวิชาการและวิจัยแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 
4.2.1 จํานวนนักศึกษาใหม� ประจําปOการศึกษา 2559 
        ฝ(ายวิชาการและวิจัย แจ8งจํานวนนักศึกษาใหม� ประจําปOการศึกษา 2559 ท่ีชําระเงิน 50-100 

% ข8อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2559 มีจํานวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวท้ังหมด 44 คน ดังนี้ 
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปO     จํานวน  1 คน 
2. สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปO   จํานวน  5 คน 
3. สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ปO เทียบโอน จํานวน  0 คน 
4. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 4 ปO  จํานวน 15 คน 
5. สาขาอาหารและโภชนาการ 2 ปO เทียบโอน   จํานวน 23 คน 

รวม         44 คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ  



๔.๓  ฝ;ายพัฒนานักศึกษาแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 
4.3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ฝ(ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 

2559 โดยโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดท่ี 31 ท่ีดําเนินการในไตรมาส 2 ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2558-31 มีนาคม 2559 พบว�า มีการดําเนินโครงการจํานวนท้ังสิ้น 5 โครงการ โดยแต�ละโครงการมีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค2 มากกว�าร8อยละ 80 ทุกโครงการ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.3.2 ผลการดําเนินงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝ(ายพัฒนานักศึกษารายงานผลการดําเนินโครงการด8านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
ดําเนินโครงการดังนี้ 

1. โครงการสืบสานและอนุรักษ2ภูมิป3ญญาสมุนไพรพ้ืนบ8านภาคใต8ในวิถีอาหารเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมท่ี1 เม่ือ
วันท่ี 1-21 พฤศจิกายน 2558 

ผลการดําเนินโครงการ 
จํานวนผู8เข8าร�วมโครงการ  จํานวน 47 คน      จากแผน  40 คน 

 ความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการ 94.20% จากแผน  80.00% 
ข'อเสนอแนะ 

1. การสํารวจ เก็บข8อมูล สร8างฐานข8อมูลและการเผยแพร�จําเปHนต8องใช8เวลาตลอดท้ังปO เพ่ือ
ความเหมาะสมของชิ้นงาน 

2. การจัดทําฐานข8อมูลเพ่ือเปHนแหล�งเรียนรู8ด8านพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ8านต8องอาศัยเวลาและมี
ความต�อเนื่องเพ่ือความสมบูรณ2ของชิ้นงาน 

3. การจัดทําห8องเรียนรู8และจัดเก็บตัวอย�างจําเปHนต8องมีห8องเฉพาะทางเพ่ือการเก็บและ
การศึกษาในเชิงลึกต�อไป ซ่ึงขณะนี้ทางคณะยังคงมีป3ญหาในการจัดสรรห8องเพ่ือการใช8งาน 

4. โครงการต8องการใช8เวลาท่ีต�อเนื่องเพ่ือให8เกิดประโยชน2และเห็นผลเปHนรูปธรรม จําเปHนต8อง
ได8รับการสนับสนุนหลายๆด8านท้ังระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยอันจะเกิดประโยชน2
อย�างเปHนรูปธรรม 

2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล8อมเพ่ือองค2พ�อหลวง  เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 
ผลการดําเนินโครงการ 

จํานวนผู8เข8าร�วมโครงการ  จํานวน 117 คน  จากแผน  120 คน 
 ความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการ 83.20% จากแผน  80.00% 
ข'อเสนอแนะ 

ในการจัดโครงการครั้งต�อไป ควรแบ�งระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมออกเป�น 2 วัน เพ่ือ

สามารถให%นักศึกษาเข%าร�วมโครงการได%มากข้ึนเนื่องจากในวันท่ีจัดโครงการนักศึกษาจะรีบกลับบ8าน
ทําให8ไม�สามารถเข8าร�วมโครงการได8ทุกคน 

3. โครงการมารยาทไทยท่ีดีงามต�อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ครั้งท่ี 1 
ผลการดําเนินโครงการ 

จํานวนผู8เข8าร�วมโครงการ  จํานวน 64 คน  จากแผน  60 คน 
 ความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการ 87.20% จากแผน  80.00% 
ข'อเสนอแนะ 



ควรมีการวางแผนการดําเนินงานล�วงหน%า และจัดสรรเวลาในการจัดโครงการให%มีระบบแบบแผน

มากยิ่งข้ึน  
4. โครงการสืบสานและอนุรักษ2ภูมิป3ญญาสมุนไพรพ้ืนบ8านภาคใต8ในวิถีอาหารเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมท่ี 2 เม่ือ

วันท่ี 1-30 เมษายน 2559  
ผลการดําเนินโครงการ 

(กําลังดําเนินการจัดโครงการ) 
5. โครงการค�าย อก.จิตอาสาปลูกป(า พัฒนาชุมชน เม่ือวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2559   

ผลการดําเนินโครงการ 
จํานวนผู8เข8าร�วมโครงการ  จํานวน 75 คน  จากแผน 30 คน 
ความพึงพอใจของผู8เข8าร�วมโครงการ 84.20% จากแผน  80.00% 

ข'อเสนอแนะ 
ในการจัดโครงการครั้งต�อไปควรจัดโครงการในช�วงหลังสอบกลางภาค เพ่ือให%นักศึกษาสามารถ

เข%าร�วมโครงการได%อย�างท่ัวถึง 
แผนการดําเนินงานด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีกําลังจะดําเนินการ 

- โครงการมารยาทไทยท่ีดีงามต�อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กิจกรรมท่ี 2 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 
2559 

- โครงการเข8าค�ายคุณธรรม ในระหว�างวันท่ี 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

๔.๔  สาขาวิชาแจ'งให'ที่ประชุมทราบ 
4.4.1 สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร (FST) 
ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

 
4.4.2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
4.4.3 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร (PD) 
ไม�มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข8าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการ

ประเมิน 1/2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบฝ(ายบริหารและวางแผน 
โดยเกณฑ2การประเมินเปHนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อน

เงินเดือนข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการเลื่อนค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย หลักการคือ 
หัวหน8าหน�วยงานมีอํานาจในการจัดสรรเงินแต�ละกลุ�มได8ตามเห็นสมควรตามการปฏิบัติงานจริง โดยประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานท่ีสาขาส�งข8อมูลมายังคณะฯ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมได'พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. ก�อนการดําเนินการกรอกข8อมูลคะแนนการประเมินต8องดําเนินการพูดคุยทําความเข8าใจเรื่องหลักเกณฑ2

การประเมินก�อน เพ่ือไม�ให8เกิดความเข8าใจผิดพลาดในเรื่องการประเมินตามข8อตกลง TOR 
2. ควรอธิบายหลักฐานท่ีใช8ประกอบการประเมินตามข8อตกลง TOR ว�าควรเปHนหลักฐานชนิดใดมีอะไรบ8าง

ในแต�ละประเด็น 
3. หัวข8อการประเมินอยู�ในฝ(าย/งานใด ให8ผ�านการพิจารณาจากฝ(ายมาก�อนเปHนลําดับแรก 
4. ในส�วนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีเงินในส�วนของอาจารย2สุธาสินี คุณอรรถพล พรหมทอง คุณ   

เดือนพัตรา จันทร2สุด ท่ีเปHนเงินเลื่อนส�วนต�าง เนื่องจากบุคลากรท้ัง 3 คน ไม�สามารถปรับเงินเลื่อนได8 เนื่องจาก
อาจารย2สุธาสินี ศรีวิไล อยู�ในช�วงลาศึกษาต�อ ส�วนคุณอรรถพล พรหมทอง และคุณเดือนพัตรา จันทร2สุด อยู�
ในช�วงทดลองการปฏิบัติราชการ 

5. ผลการพิจารณาการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให8คะแนนร8อยละเปHนไปตามคะแนนประเมิน แต�
เนื่องจากวงเงินเลื่อนมีจํานวนจํากัด มีความจําเปHนต8องปรับร8อยละท่ีเลื่อนให8สอดคล8องกับวงเงินท่ีได8รับจัดสรร 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความเห็นชอบของหัวหน8าหน�วยงาน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายบริหารและวางแผนดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 
5.2 การเป_ดรับข8าราชการตําแหน�งอาจารย2ทดแทนตําแหน�งว�าง 
 ด8วยข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ราย อาจารย2ทิพย2 บุญล้ํา 

ได8ถึงแก�กรรมเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 ด8วยโรคเส8นโลหิตในสมองแตกฉับพลัน คณะฯ จําเปHนต8องดําเนินการ
เป_ดรับสมัครอาจารย2 เพ่ือทดแทนอาจารย2รายดังกล�าว เพ่ือเปHนอาจารย2ประจําหลักสูตรและสอนในสาขา
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร คณะฯ ต8องทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยพร8อมกําหนดคุณสมบัติ เพ่ือทางกอง
บริหารงานบุคคลจะดําเนินการเป_ดรับสมัครข8าราชการโอนย8ายในลําดับต�อไป 

ท่ีประชุมได'พิจารณา และมีข8อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 
1. อาจารย2ท่ีมาจากการโอนย8ายต8องเปHนข8าราชการ คุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาโท มีความเก่ียวข8อง

ทางด8าน 
อุตสาหกรรมเกษตร กรณีท่ีมีผลงานเผยแพร�จะรับพิจารณาเปHนกรณีพิเศษ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสํานักงานคณบดีดําเนินการทําหนังสือถึงกองบริหารงานบุคคล พร8อม
แนบคุณสมบัติภายในวันจันทร2ท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

 

5.3 แนวทางการหานักศึกษา 
  ด8วยฝ(ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได8
ดําเนินการด8านการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข8าศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี และกําหนดให8มีการแนะแนวการศึกษา 
ประจําปOการศึกษา 2559 เพ่ิมเติม ในระหว�างวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559–10 กรกฎาคม 2559 เนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาในแต�ละสาขาวิชายังไม�ครบจํานวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดคณะฯ ได8ดําเนินการจัดทําคําสั่ง 
แต�งต้ังคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ปOการศึกษา 2559 เรียบร8อยแล8ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ มีหน8าท่ีให8คําปรึกษา อํานวยความสะดวก ให8การสนับสนุนงบประมาณ ให8
ข8อคิดเห็นและเสนอแนะแก�คณะกรรมการดําเนินงาน และผู8ท่ีเก่ียวข8องทุกฝ(าย ประกอบด8วย 

๑.๑  ผศ.ว�าท่ีร8อยตรีปรีชา มุณีศรี   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  ผศ.จรีพร   เชื้อเจ็ดตน  กรรมการ 
  ๑.๓  ดร.สุภาษิต   ชูกลิ่น   กรรมการ 



  ๑.๔  ผศ.ดร.กิตติภูมิ  ศุภลักษณ2ป3ญญา  กรรมการ 
  ๑.๕  ผศ.ดวงเดือน  สงฤทธิ์     กรรมการ 
  ๑.๖  นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ2  กรรมการ 

1.7  ผศ.ผกามาส  ปุรินทราภิบาล  กรรมการ 
  ๑.8  นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2  กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน  มีหน8าท่ี  ดําเนินงานให8เปHนไปด8วยความเรียบร8อย พิจารณาแก8ป3ญหา 
ตัดสินป3ญหา จัดหาทรัพยากรท่ีจําเปHนต�อการดําเนินงาน รายงานสรุป ประเมินผลการดําเนินงาน และปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีได8รับมอบหมาย ประกอบด8วย 

 
2.1 ฝ(ายวิชาการและวิจัย    

2.1.1 ผศ.จรีพร   เชื้อเจ็ดตน ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางสาวเดือนพัตรา จันทร2สุด กรรมการ 
2.1.3 นางสาวสุกัลญา  คงวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

2.2 แผนกงานประชาสัมพันธ2     
2.2.1 นายเดชศักด์ิ  วิจิตต2พันธ2 ประธานกรรมการ 
2.2.2 นายวีระพงศ2  เชียรสงค2 กรรมการ 
2.2.3 นางสาวณัฐวดี  เกิดสุวรรณ กรรมการ 
2.2.4 นางสาวสุกัลญา  คงวรรณ  กรรมการ 
2.2.5 นางสาวเดือนพัตรา จันทร2สุด กรรมการ 
2.2.6 นายธีระพงค2  หมวดศรี กรรมการ 
2.2.7 นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2 กรรมการ 
2.2.8 นางสาวฐิตารีย2  สมรูป  กรรมการ 
2.2.9 นายอดิเรก  ชัยฤกษ2  กรรมการ 
2.2.10 นายอรรถพล  พรหมทอง กรรมการและเลขานุการ 

2.3 สาขาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการอาหาร  
  2.3.1 ผู8ช�วยศาสตราจารย2ผกามาส ปุรินทราภิบาล ประธานกรรมการ 

2.3.2 ผู8ช�วยศาสตราจารย2 ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ2ป3ญญา กรรมการ 
2.3.3 ผู8ช�วยศาสตราจารย2จรพีร  เชื้อเจ็ดตน กรรมการ 
2.3.4 นายวีรพงศ2   เชียรสงค2 กรรมการ  
2.3.5 ดร.สุภาษิต   ชูกลิ่น  กรรมการ  
2.3.6 ผู8ช�วยศาสตราจารย2 ดร.รุ�งทิพย2 จูฑะมงคล กรรมการและเลขานุการ 
2.3.7 นายธีระวัฒน2   สุขใส  กรรมการและผู8ช�วยเลขานุการ 

2.4 สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรมเกษตร  
2.4.1 ผู8ช�วยศาสตราจารย2ดวงเดือน สงฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
2.4.2 ผู8ช�วยศาสตราจารย2 ดร.เสาวณีย2 ชัยเพชร  กรรมการ 
2.4.3 ผู8ช�วยศาสตราจารย2ละอองวรรณ   ศรีจันทร2 กรรมการ 
2.4.4 ผู8ช�วยศาสตราจารย2ชไมพร  เพ็งมาก  กรรมการ 
2.4.5 ผู8ช�วยศาสตราจารย2จรูญ  บุญนํา  กรรมการ 
2.4.6 ผู8ช�วยศาสตราจารย2พูลทรัพย2 อินทร2สังข2 กรรมการ 



2.4.7 ดร.อภิญญา   วณิชพันธุ2 กรรมการ 
2.4.8 นายเดชศักด์ิ   วิจิตต2พันธ2 กรรมการและเลขานุการ 
2.4.9 นางสาวณัฐวดี   เกิดสุวรรณ กรรมการและผู8ช�วยเลขานุการ 

2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    
2.5.1 นายศรีอุบล   ทองประดิษฐ2 ประธานกรรมการ 
2.5.2 ผู8ช�วยศาสตราจารย2ว�าท่ีร8อยตรีปรีชา  มุณีศรี  กรรมการ 
2.5.3 ผู8ช�วยศาสตราจารย2ณรงค2ชัย ชูพูล  กรรมการ 
2.5.4 ผู8ช�วยศาสตราจารย2 ดร.น8อมจิตต2 แก8วไทย อันเดร กรรมการ 
2.5.5 ผู8ช�วยศาสตราจารย2 ดร.ศิรินาถ ศรีอ�อนนวล กรรมการ 
2.5.6 ดร.ธณิกานต2   ธรสินธุ2  กรรมการและเลขานุการ 
2.5.7 นายธีระพงค2   หมวดศรี กรรมการและผู8ช�วยเลขานุการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข8องกับการแนะแนวการศึกษาต�อระดับปริญญาตรี มีหน8าท่ี  
อํานวยความสะดวกให8กับบุคลากรในแต�ละส�วนงาน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ2 และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ได8รับมอบหมาย ประกอบด8วย 

3.1 นางดวงชีวัน   มนตราลักษณ2   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวอุมาพร  สุขฉนวน   กรรมการ 
3.3 นางสาวเบญจวรรณ  คงเมือง    กรรมการ 
3.4 นายเจริญ   คงเพ็ชร    กรรมการ 
3.4 นางสาวฐิตารีย2  สมรูป    กรรมการและเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ 
คณะฯ จะดําเนินการจัดประชุมในวันอังคารท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. โดยเชิญ 

ประธาน เลขานุการ ผู8ช�วยเลขานุการ เข8าร�วมประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ มอบสํานักงานคณบดีดําเนินการแจ8งข8อมูลให8ผู8เข8าร�วมประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
6.1 งานวิจัย ปO พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสมทบเงินพัฒนางานวิจัย 1 % ให8คณะฯ 

สําหรับนักวิจัยหน8าใหม� ทาง สวพ. ให8ดําเนินการขอโครงการวิจัย มีงบประมาณสนับสนุนโครงการละ 50,000 
บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ และ มอบหัวหน8าสาขาดําเนินการแจ8งอาจารย2ประจําสาขาทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 

                   
(นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ2)     
 ผู8บันทึกรายงานการประชุม 

 

                                             
                           (ดร.สุภาษิต  ชูกลิ่น)    
                                ผู8ตรวจรายงานการประชุม 


