
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙   

ณ  ห'องประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
รายนามคณะกรรมการผู'มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.นิสากรณ7  สิมมา  รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔. อ.วิทูรย7  ชิงถ'วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน7 ผู'แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๖. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู'แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๗. อ.ปDยะพงษ7  แดงขํา  ผู'แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๘. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.โชติวุฒิ  ประสพสุข ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท7 ผู'ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน7 พรหมมี  ผู'ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย7  พิชิตการณ7 ผู'ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ7ไชยศรี หัวหน'างานธุรการ    เลขานุการ  
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออJอน  หัวหน'างานวิชาการ  ผู'ชJวยเลขานุการ 

  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได'ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวJาครบองค7ประชุมแล'ว  จึงกลJาวเปDดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตJอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ'งตJอท่ีประชุม 
 ๑. เรื่อง แนะนํากรรมการประจําคณะ ประเภทผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา แทนคนเดิม เนื่องจากปDดหลักสูตร 
จากเดิม อ. ภาณุวัฒน7  หุJนพงษ7  เปLน อ. โชติวุฒิ  ประสพสุข  ตําแหนJงหัวหน'าสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
    มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 ๒. เรื่อง แจ'งมติท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น       
มีข'อสรุปเสนอมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา รวม ๒ เรื่อง ดังนี้ 
    ๒.๑  การเสนอขอปรับปรุงข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วJาด'วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสJวนท่ีเก่ียวกับเกณฑ7การประเมินผลการศึกษา คJาระดับคะแนน A และ B+ ไมJควรเกิน 
๑๕% ของห'อง 
    ๒.๒ ปTญหานักศึกษายื่นคําร'องขอเปDดกรณีพิเศษจํานวนมาก จึงเสนอมหาวิทยาลัยในจัดเปLนกรุUป 
    มติท่ีประชุม รับทราบ   



 
 หน'า  ๘ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ7 ๒๕๕๙     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ'งตJอท่ีประชุม 
 ๓. เรื่อง นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะฯ รอบปV พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผJานมา โดยคณบดีนําเสนอภาพรวม  
ในรูปแบบ Video Presentation และนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะฯ 
ประจําปV พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กําหนดกรอบการ
ประเมินผลงานออกเปLน ๔ ด'าน ได'แกJ ด'านการพัฒนาองค7กร ด'านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของคณะ ด'านการ
ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และด'านความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
ผลการประเมินรวมทุกด'านคณะได'คะแนน ๔.๒๒ อยูJในระดับ ดี จําแนกเปLนรายด'านได' ดังนี้ 
 ด'านการพัฒนาองค7กร ได'คะแนน ๓.๗๙ อยูJในระดับ ดี (คะแนนมาจากผลการดําเนินงานตามข'อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการในรอบปVท่ีผJานมา และการบริหารความเสี่ยง) 
 ด'านการปฏิบัติตามยุทธศาสตร7 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ได'คะแนน ๔.๙๑ อยูJในระดับ ดีมาก 
 ด'านการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได'คะแนน ๔.๐๘ อยูJในระดับ ดี 
 ด'านความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี ได'คะแนน ๓.๘๑ อยูJในระดับ ดี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7   ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได'ขอให'คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หน'า ๓ - ๖   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม   โดยมีการแก'ไขเอกสารหน'า ๓   
จากเดิม   
 ผู'ไมJเข'าประชุม   
  ๑. อ.นิสากรณ7  สิมมา   รองคณบดีฝ<ายบริหารฯ  ไปราชการ 
  ๒. อ.วิทูรย7  ชิงถ'วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา ไปราชการ 
  ๓. อ.ภาณุวัฒน7  หุJนพงษ7  ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  ไปราชการ 
แก'ไขเปLน 
 ผู'ไมJเข'าประชุม(ติดราชการ)   
  ๑. อ.นิสากรณ7  สิมมา   รองคณบดีฝ<ายบริหารฯ  กรรมการ 
  ๒. อ.วิทูรย7  ชิงถ'วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
  ๓. อ.ภาณุวัฒน7  หุJนพงษ7  ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  กรรมการ 
 
 



 
หน'า  ๙ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ7   ๒๕๕๙     

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล'ว 
  ๓.๑ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ<ายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสาร หน'า ๔ ข'อ ๑.๑ 
เรื่อง การจัดทําแบบฟอร7มใบปะหน'าข'อสอบปลายภาค โดยเสนอแบบฟอร7มให'คณะกรรมการพิจารณา ในเบ้ืองต'น
จํานวน ๒ รูปแบบ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หน'า ๘-๙ 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและให'ปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะ โดยคํานึงถึงการลดข'อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานจริง มุJงเน'นความสําคัญกับการสื่อสารให'นักศึกษาทราบเรื่องการทุจริต การห'ามนําเครื่องมือสื่อสารเข'า
ห'องสอบ การอธิบายรายละเอียดข'อสอบ จํานวนข'อ และคะแนนให'ชัดเจนครอบคลุม 
  ๓.๒ รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท7 ผู'ทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน'า ๕ ข'อ ๕.๘ เรื่อง การ
จัดทําเอกสาร ก.พ.อ. ๐๓ ได'สJงไฟล7ข'อมูลตัวอยJางรูปแบบการพิมพ7ให'คณบดีเรียบร'อยแล'ว และขอให'ปรับแก'ชื่อ 
นามสกุลเปLนนามสมมุติ สําหรับการเผยแพรJให'บุคลากรภายในคณะทราบตJอไป  
  มติท่ีประชุม  รับทราบและขอขอบพระคุณผู'ทรงคุณวุฒิไว' ณ โอกาสนี้ 
  ๓.๓ ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหน'า ๔ ข'อ ๑.๒ เรื่อง การ
กําหนดให'มีกระบวนการตรวจสอบข'อสอบ โดยมติท่ีประชุมเห็นชอบให'แตJงต้ังคณะกรรมการพิจารณาข'อสอบ นั้น 
เห็นควรทบทวนมติอีกครั้ง เพ่ือให'สอดคล'องกับหลักเกณฑ7การบริหารหลักสูตร โดยเสนอท่ีประชุมพิจารณาให'  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปLนผู'ทําหน'าท่ีตรวจสอบความครบถ'วนถูกต'องและคุณภาพของข'อสอบ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบให'ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชาแจ'งหัวหน'าสาขาวิชาทุกหลักสูตรเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให'คณบดีพิจารณาแตJงต้ังเพ่ือทําหน'าท่ีพิจารณากลั่นกรองข'อสอบ 
  ๓.๔ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ<ายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหน'า ๕ ข'อ ๕.๙ เรื่อง 
พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติการขาดสอบและการเลื่อนสอบปลายภาค  ไมJทราบจะดําเนินการตJอหรือไมJอยJางไรกรณี
ท่ียังไมJมีความชัดเจนในเรื่องกฎ ระเบียบ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบให'ดําเนินการตJอ โดยคณบดีรับเรื่องนี้ไปเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ซ่ึงอธิการบดีเปLนประธานท่ีประชุม   
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ'งเพ่ือพิจารณา   
 � พิจารณาข'อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือสJงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
ท้ัง ๕ ด'าน    
  ๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณานโยบายด'านการผลิต
บัณฑิต  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดทําข'อสอบ การคุมสอบ โดยมุJงเน'นการสร'างความเข'าใจและให'ความสําคัญ
กับการสอบท้ังอาจารย7และนักศึกษา 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และมอบหมายให'คณะดําเนินการนัดประชุมอาจารย7โดยพร'อมเพรียงกัน
เพ่ือชี้แจงปTญหาท่ีพบ และมอบหมายให'รองคณบดีฝ<ายวิชาการเสนอแนวปฏิบัติเพ่ือประกาศให'รับทราบโดยท่ัวกัน
เปLนลายลักษณ7อักษร 



 
หน'า  ๑๐ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ7   ๒๕๕๙     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่อง ผู'ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๑. รศ.ดร.พิพัฒน7  พรหมมี ผู'ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การวาง
นโยบายการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากข'อมูลสถิติอัตราประชากรในชJวงวัยศึกษา      
จะลดลงเปLนจํานวนมาก การรับนักศึกษาใหมJในแตJละมหาวิทยาลัยจะมีการแขJงขันกันมากข้ึนและนักศึกษาก็มีโอกาส
ในการท่ีจะเลือกเข'าศึกษาตJอในแตJละมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน  จึงขอเสนอให'เตรียมการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถ
ตอบโจทย7การมีงานทําเม่ือสําเร็จการศึกษาได'เร็วข้ึน และเปLนหลักสูตรท่ีรองรับ AEC ด'วยยิ่งได'เปรียบ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  ๒. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท7  ผู'ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือเปLนการ
แลกเปลี่ยนวิธีการแก'ปTญหาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษหรือวิจัย  ซ่ึงปTญหาท่ีพบสJวนใหญJมาจาก
นักศึกษาไมJสามารถคิดหัวข'อโครงงานหรือวิจัยเองได'  วิธีการแก'ปTญหาในเบ้ืองต'นสาขาวิชาจะต'องดําเนินการให'
อาจารย7เสนอหัวข'อโครงงานหรือวิจัย อยJางน'อยคนละ ๓-๕ เรื่อง และรวบรวมประกาศหัวข'อโครงงานหรือวิจัยให'
นักศึกษาได'เลือกทําตามท่ีตนเองสนใจ โดยไมJเปDดเผยรายชื่ออาจารย7ท่ีเสนอหัวข'อโครงงานหรือวิจัย นั้น 
  รศ.ดร.พิพัฒน7  พรหมมี  ผู'ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ เสนอความเห็นเพ่ิมเติมวJา การเสนอหัวข'อโครงงาน
อาจารย7ท่ีปรึกษามีความสําคัญมาก ในสJวนนี้ อาจารย7ท่ีปรึกษาควรดูแลนักศึกษาอยJางน'อย ๓ กลุJม ๆ ละ ๓ คน 
วิธีการแก'ปTญหาควรกําหนดให'เปLนระบบ เริ่มจากคณะและนําไปสูJการปฏิบัติจริงระดับสาขาวิชาหรือแขนงวิชา 
  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน7 ผู'แทนคณาจารย7 กรรมการ เสนอความเห็นเพ่ิมเติมวJา รายวิชาโครงงาน
พิเศษหรือวิจัย เปLนปTญหาท่ีทําให'นักศึกษาสJวนใหญJสําเร็จการศึกษาลJาช'า จึงเสนอให'ทุกคนชJวยกันดูแลนักศึกษา 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดี  ประธาน ให'ความเห็นเพ่ิมเติมวJา รายวิชาโครงงานพิเศษหรือ
วิจัย ควรให'อาจารย7ในสาขาวิชาชJวยกันดูแลนักศึกษา มิใชJข้ึนอยูJกับอาจารย7ท่ีปรึกษาคนเดียว 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมอบรองคณบดีฝ<ายวิชาการ ศึกษารูปแบบและกําหนดเปLนแนวปฏิบัติให'
ทุกสาขาวิชาถือปฏิบัติเปLนรูปแบบเดียวกันท้ังคณะ  
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 



  
 หน'า  ๑๑ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ7   ๒๕๕๙     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๕ เรื่อง ผู'แทนคณาจารย7เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๑. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู'แทนคณาจารย7 กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง การ
ประชาสัมพันธ7กิจกรรมตJาง ๆ ท่ีคณะและสาขาวิชาจัดดําเนินการ  ท้ังนี้ เพ่ือให'บุคลากรภายในคณะทราบโดยท่ัวกัน 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวJาคณะได'ดําเนินการจัดทําปฏิทินกิจกรรม
ดังกลJาวแล'ว  แตJอาจจะประชาสัมพันธ7ไมJท่ัวถึง  
  มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให'สํานักงานคณบดีดําเนินการประชาสัมพันธ7อีกครั้ง 
  ๒. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน7 ผู'แทนคณาจารย7 กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาปTญหานักศึกษา
ไมJต้ังใจเรียน ไมJเข'าห'องเรียน ซ่ึงจะนําไปสูJการพ'นสภาพการเปLนนักศึกษา เนื่องจากไมJผJานการวัดและประเมินผล  
ในสJวนนี้ มีนักศึกษาจํานวนไมJน'อยท่ีหายไปจากระบบ  จึงขอเสนอปTญหาและวิธีการแก'ปTญหาในเบ้ืองต'นตJอท่ีประชุม
โดยจัดให'มีการแจ'งผลการศึกษาให'ผู'ปกครองทราบในทุกภาคการศึกษา   
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบคณะดําเนินการสJงเสริมสนับสนุนเพ่ือชJวยลดปTญหา 
  ๓. อ.ปDยะพงษ7  แดงขํา ผู'แทนคณาจารย7 กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ7 เรื่อง การ
คัดเลือกหนังสือ ตําราท้ังในและตJางประเทศเพ่ือใช'ประกอบการเรียนการสอน  ทJานใดสนใจสามารถไปเลือกรายชื่อ
หนังสือได'  ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริเวณชั้นลJาง ระหวJางวันท่ี ๑-๓ กุมภาพันธ7 ๒๕๕๙                  
ต้ังแตJเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบให'สํานักงานคณบดีประชาสัมพันธ7ให'คณาจารย7ภายในคณะทราบ  
โดยท่ัวกัน 
 ๕.๖ เรื่อง ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๑. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่องการบริการ
วิชาการให'ชุมชนบ'านโคกพุทรา ต.ถนนใหญJ อ.เมือง จ.ลพบุรี  ในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ7 ๒๕๕๙ ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจาก
ทางชุมชนต'องการเครื่องตําน้ําพริก เพ่ือแปรรูปเห็ดฟางเปLนน้ําพริกเห็ดฟาง  ประกอบกับทางชุมชนมีแตJผู'สูงวัยจึง
ขาดแรงงานในการตําน้ําพริก ในสJวนของเครื่องปThนท่ีมีจําหนJายในท'องตลาดไมJเปLนท่ีต'องการของชุมชนเนื่องจาก
ควบคุมความละเอียดไมJได'ตามต'องการ  จึงได'แจ'งให'ทางแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลชJวยประดิษฐ7เครื่องตําน้ําพริก    
แตJปรากฏวJา ทางแขนงวิชาฯมีเครื่องตําน้ําพริกอยูJแล'วจึงจะนําไปทดลองใช'กับชุมชนในวันดังกลJาว 
  อ.วิทูรย7  ชิงถ'วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ ชี้แจงเพ่ิมเติมวJา จากการท่ีทางแขนง
วิชาเทคโนโลยีเครื่องกลได'ออกไปถJายทอดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ7ให'แกJชุมชนในรอบสองปVท่ีผJาน พบวJาชุมชน
เข'าใจบริบทของคณะเพ่ิมมากข้ึน นอกจากผลิตบัณฑิตแล'วคณะยังบริการวิชาการท่ีชJวยเหลือชุมชน สังคมได'  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



 
  หน'า  ๑๒ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ7   ๒๕๕๙     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ 
  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ<ายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา    
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซ่ึงผJานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ให'คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑  ปVการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑๑ 
รายวิชา และกรณีขอแก' ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปVการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๖ รายวิชา 
  ๒ ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปVการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒๗ 
รายวิชา 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู'มีสิทธิ์ได'รับทุนการศึกษา ประจําปVการศึกษา 
๒๕๕๘ ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส 
  มติท่ีประชุม พิจารณาคัดเลือก นางพัชนีย7  พิชิตการณ7 เปLนประธาน และมอบให'หัวหน'าสาขาวิชา 
กรรมการ ออกพ้ืนท่ีสํารวจข'อเท็จจริงของผู'รับทุนประเภทเสริมโอกาสให'แล'วเสร็จกJอนวันสัมภาษณ7 ท้ังนี้ ให'เลื่อน
กําหนดการวันสัมภาษณ7และประกาศรายชื่อผู'ได'รับทุนออกไป  เนื่องจาก นักศึกษายังไมJสามารถขอผลการศึกษา
ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปVการศึกษา ๒๕๕๘ ได'จากกองบริการการศึกษา ประกอบกับคณะกรรมการยังไมJครบ   
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาเฉพาะราย โดย รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท7 ผู'ทรงคุณวุฒิ กรรมการ       
มีความประสงค7ท่ีจะมอบทุนการศึกษา จํานวน ๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท(ห'าพันบาทถ'วน) ให'แกJนายไพทูรย7         
พินกลาง  นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟlา   
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๖.๒ เรื่อง การดําเนินการขอทุนการศึกษา โดย นางพัชนีย7  พิชิตการณ7 ผู'ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอให'
คณะออกหนังสือขอรับบริจาคทุนการศึกษาไปยังคณะกรรมการสJงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
ซ่ึงคาดวJาจะได'รับความอนุเคราะห7อยJางน'อยจํานวน ๒ ทุน 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



 
หน'า  ๑๓ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ7   ๒๕๕๙     

 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๓ เรื่อง  แจ'งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  ในวันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ7 
๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๓๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปDดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

              
           นางนุชนาฎ  พันธุ7ไชยศรี  
            ผู'จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


